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POVZETEK 
 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V 

teoretičnem so opisane glavne geografske značilnosti Dolenjskih Toplic, poudarek je na 

načinu ţivljenja v prazgodovini Slovenije, predvsem v ţelezni dobi. Opisane so glavne 

značilnosti takratnega načina ţivljenja, kot so druţbena ureditev, dejavnosti, s katerimi so se 

ukvarjali, ter situlska umetnost, ki je bila zelo močna v tedanjem času. Pomembno je tudi 

trgovanje, ki je vplivalo na razvoj današnje Slovenije. V teoretičnem delu je natančneje 

opisana tudi Arheološka pot Cvinger v Dolenjskih Toplicah, ki zajema vse bistvene 

značilnosti ţivljenja v ţelezni dobi. V empiričnem delu sem ugotavljala, v kolikšni meri 

učitelji Osnovne šole Dolenjske Toplice uporabljajo arheološko pot za izvajanje 

druţboslovnih vsebin v naravi. Na šoli sem izvedla anketo med učitelji in učenci ter 

primerjala ţelje učencev po pouku v naravi z dejanskim stanjem. Zanimala me je tudi raven 

poznavanja arheološke poti, tako med učenci kot učitelji. Rezultati so pokazali, da si učenci 

ţelijo veliko več pouka v naravi, učitelji pa pouka zunaj učilnice ne izvajajo prav pogosto, 

čeprav se jim to ne zdi prevelika odgovornost, kar bi lahko bil razlog, da pouka zunaj ne 

izvajajo. Učitelji zunaj izvajajo predvsem naravoslovne vsebine, ne pa toliko druţboslovnih. 

V diplomski nalogi so tudi trije primeri učnih priprav za izvajanje pouka zunaj učilnice. Učne 

priprave se nanašajo na Arheološko pot Cvinger in njeno uporabo v četrtem ter petem razredu 

osnovne šole.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: prazgodovina, ţelezna doba, gradišče, situlska umetnost, 

Arheološka pot Cvinger 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The diploma paper consists of the theoretical and the empirical part.  

The theoretical part includes description of the main geographical characteristics of Dolenjske 

Toplice. The emphasis is on the way of living in prehistoric Slovenia, especially in Iron Age. 

The main characteristics of the time such as social organization, daily activities and situla 

artistry which was extremely powerful at that time are also described in the theoretical part. 

Trading was an important segment of that time which affected the development of present 

Slovenia. In the theoretical part archeological trail Cvinger in Dolenjske Toplice is described 

in more detail. The trail covers all the essential features of life in the Iron Age.  

In the empirical part I was identifying to which extent the elementary school teachers in 

Dolenjske Toplice use the Cvinger trail to execute the sociological contents in the nature. I 

have realized a poll among the learners and teachers in elementary school. After that I have 

compared the desires of learners with the current situation considering the science lessons. I 

was also interested in how well the learners and the teachers know the archeologist trail 

Cvinger. The results indicate that the learners would like to have more lessons in the nature. 

The teachers do not find the lessons outside the classroom more demanding as indoor lessons 

which could be the reason why they do not carry out lessons in the nature more often. The 

teachers rather execute science lessons that sociological lessons in the nature. 

The diploma paper includes three examples of lesson plans for executing lessons outside the 

classroom. Lesson plans are based on the archeological trail Cvinger and its application in the 

fourth and fifth grade of elementary school. 

 

KEY WORDS: prehistory, Iron Age, ancient fort, situla artistry, archeological trail 

Cvinger 
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1 UVOD 

 

Pouk v naravi ţe sam po sebi motivira učence za delo in jih navdušuje za nova spoznavanja. 

Vsekakor je sama izvedba takšnega dela veliko bolj zahtevna kot pouk v učilnici. Dobra 

organizacija in predvsem natančno načrtovano delo pa lahko prineseta zelo dobre rezultate. 

 

Učni načrti in cilji učitelja usmerjajo korak za korakom, veliko ciljev je takšnih, ki se jih ne da 

doseči z delom v naravi ali s podobnimi aktivnostmi. Vendar pa menim, da lahko učitelj z 

nekaj domišljije in ustvarjalnosti pouk naredi veliko bolj zanimiv. Predvsem v prvi triadi je 

pouk ţe sam po sebi usmerjen tako, da se učenci veliko stvari naučijo prek didaktičnih iger in 

z didaktičnimi pripomočki. Pouk naravoslovja in druţboslovja je po mojem mnenju 

najprimernejši za izvedbo v naravi. Menim, da je eden izmed večjih problemov med učitelji 

predvsem ta, da jih je izvajanja pouka zunaj strah, z izjemo športnih pedagogov. Glede na 

dosedanje izkušnje se razredni učitelji pouku v naravi raje izognejo, saj je odgovornost 

prevelika. Menim pa, da dobra motivacija učence zelo pritegne k delu in da je narava sama po 

sebi dobra motivacija. Izvajanje različnih dejavnosti, tako s področja geografije kot tudi 

zgodovine, v naravi učencem da veliko več znanja kot pa samo teoretična razlaga. Velikokrat 

se učitelji za dosego nekaterih ciljev odpravijo v muzej, kar je zelo primerno, vendar pa je v 

prvi vrsti treba raziskati domači kraj in naravne danosti v njem. Muzej je vsekakor prostor, v 

katerem so različne najdbe, ki si jih učenci lahko pobliţje ogledajo, vendar pa se mi zdi poleg 

tega pomembno tudi to, da se učenci zavedajo načina ţivljenja v določenem obdobju in 

predvsem tega, kako in kje so se ti različni predmeti uporabljali.  

 

Naravne danosti, ki so na dosegu roke, so seveda lahko ravno tisti ključni didaktični 

pripomoček, s katerim lahko učitelj pri pouku druţboslovja pritegne pozornost učencev. V 

diplomski nalogi bom poskušala raziskati, kakšne so razseţnosti izvajanja pouka v naravi na 

Osnovni šoli Dolenjske Toplice. Zanima me predvsem razmerje med ţeljami učencev in 

dejanskim izvajanjem. Menim, da si učenci ţelijo pouka zunaj in se tako tudi veliko več 

naučijo ter si zapomnijo. Predvsem zgodovinske tematike znajo biti precej šablonske in si jih 

učenci nekako ne znajo predstavljati. Poleg tega se s poukom v naravi in z izpostavljanjem 

naravnih danosti ter znamenitosti ohranja kulturna tradicija, predvsem pa se obnavlja znanje o 

domačem kraju in njegovem nastanku. Samo raziskovanje v diplomski nalogi se nanaša 

predvsem na izvajanje pouka druţboslovja v naravi, saj je v neposredni bliţini šole Cvinger, 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«       »Gorenc Vesna; diplomsko delo« 

2 

 

na njem pa ostanki ţeleznodobnega gradišča. Urejena je tudi t. i. arheološka pot, za katero 

menim, da je odlično učno sredstvo. Poleg tega je neposredna bliţina gozda primerna tudi za 

izvajanje različnih geografskih aktivnosti, s katerimi lahko učenci pridobijo zelo veliko 

praktičnega znanja. Seveda pa me zanima tudi, kakšno je trenutno znanje o kulturni dediščini 

domačega kraja, in predvsem to, ali učenci poznajo zgodovino domačega kraja in pomembne 

dejavnosti, ki so pripomogle k razvoju Dolenjskih Toplic, kot jih poznamo danes. 
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2 DOLENJSKE TOPLICE 

 

2.1 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

 

Glede na geografsko lego Dolenjske Toplice spadajo v dinarski svet. Površje je temu 

primerno, saj gre za kraško površje, za katerega je značilna plitva prst s kamenjem. Celotna 

regija je tudi ena izmed najbolj gozdnatih regij v Sloveniji.
1
 Za dinarski svet so značilni 

apnenci in dolomiti, ki so tudi razlog, da se na tem območju velikokrat razvijejo kraški pojavi. 

Samo površje je tako izoblikovano z uvalami, vrtačami, suhimi dolinami ter kraškimi jamami 

in brezni.
2
 

 

Dolenjske Toplice so v dolini Sušice na nadmorski višini 179 metrov. Obdane so z gričevji, in 

sicer na zahodu s Cvingerjem, na severu in vzhodu pa s Pristavo ter Prašičevko. Površje v 

okolici Dolenjskih Toplic je izrazito kraške narave, to dokazujejo številne podzemeljske jame, 

prepadi in ponori. Kraško površje pa je na prvi pogled zakrito z gozdovi.
3
 Dolenjske Toplice 

so znan zdraviliški kraj, saj tu na dan skozi plasti apnenca in dolomita prihaja termalna voda. 

Voda je zdravilna, ima dober vpliv na revmatične bolnike in pomaga pri rehabilitaciji.
4
 

 

2.1.1 Podnebje 

 

Dinarski svet je pomemben za podnebje celotne Slovenije, saj planote ovirajo pot zahodnim 

in jugozahodnim vetrovom. Gre za zmerno celinsko podnebje, za katerega sta značilna 

zmerno toplo poletje in mrzla zima.
5
 Največ padavin je spomladi, lahko pa jih precej pade 

tudi še do poletja, kar je predvsem ugodno za rastlinski svet.  

 

Na tem območju sta dve večji reki, in sicer Krka in Kolpa, veliko pa je kraških izvirov in 

manjših rek ponikalnic.  

                                                      
1
 Ivan Gams, Geografske značilnosti Slovenije (dalje: I. Gams, Geografke značilnosti Slovenije), Zaloţba 

Mladinska knjiga, Ljubljana 1996, str. 145.  
2
 Slavko Brinovec, Marija Košak, Jurij Senegačnik, Slovenija; zemljepis za 8. razred osnovne šole (dalje: S. 

Brinovec, Slovenija), Mladinska knjiga, Ljubljana 1997, str. 28.  
3
 Mojca Kranjc, Nekoč Toplica – danes Dolenjske Toplice (dalje: M. Kranjc, Nekoč Toplica), Občina, Dolenjske 

Toplice 2001, str. 12.  
4
 Milan Oroţen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik, Krajevni leksikon Slovenije (dalje: M. Oroţen Adamič, 

Krajevni leksikon Slovenije),  DZS, Ljubljana 1995, str. 122.  
5
 S. Brinovec, Slovenija, str. 30.  
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2.1.2 Prst in rastje 

 

Značilnosti kraškega površja sta plitva prst in sušna tla. Prst je večinoma rdeča jerovica ali 

terra rossa. Prst je kisla, kar je glavni dejavnih pri razgradnji vseh organskih snovi v zemlji in 

hkrati tudi arheoloških ostankov na tem območju.
6
 

 

Površje je večinoma poraščeno z gozdovi, v katerih prevladujeta smreka in bukev. Zaradi 

velikih gozdnatih površin na tem območju prevladuje lesna industrija, saj je les zelo 

pomembna surovina. Tudi Cvinger je poraščen z gozdom, v katerem prevladujejo predvsem 

jelke, tla pa so izrazito kraške narave. Na tem območju je veliko kraških brezen.  

 

Plast prsti je najdebelejša ob Sušici in Krki, kjer je tudi najbolj primerno območje za 

kmetijstvo, saj tu prevladujejo travniki in pašniki. Prebivalci gojijo predvsem koruzo, pšenico 

ter krompir. Od sadja pa prevladujejo jabolka in slive. Glavna kmetijska panoga je ţivinoreja, 

prebivalci večinoma vzrejajo krave, predvsem zaradi mleka. Kot ţe omenjeno, je zelo 

pomemben tudi gozd, predvsem v gospodarskem pomenu. Reka Krka pa na tem območju 

omogoča ljubiteljski ribolov.
7
 

                                                      
6
 S. Brinovec, Slovenija, str. 31. 

7
 M. Kranjc, Nekoč Toplica, str. 16 in 17.  
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Slika 1: Topografska karta Dolenjskih Toplic z okolico (vir: www.geopedia.si) 
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3 PRAZGODOVINA SLOVENIJE 

 

Zgodovina se deli na obdobja in podobdobja. Leta 1837 je C. J. Thomsen prazgodovino 

razdelil na tri obdobja, in sicer na kameno, bronasto in ţelezno dobo.
8
 Najdaljša doba v 

zgodovini je kamena doba ali paleolitik. Dokaz za obstoj človeka v tem času so različni 

kameni izdelki, razvoj pa se ugotavlja prek geološke zgradbe. Prvi znaki človeka na 

Slovenskem se pojavijo okoli leta 150000 pr. n. š.
9
  

 

Kamena doba je razdeljena na tri podobdobja, na starejšo, srednjo in mlajšo kameno dobo. 

Skozi vsa tri obdobja je opazen razvoj prebivalstva, nadaljevanje tradicije lova, ribolova in 

nabiralništva.
10

 Prvo obdobje se konča okoli leta 8000 pr. n. š., srednja kamena doba traja do 

leta 6000 pr. n. š., mlajša kamena doba pa do leta 4000 pr. n. š. To je tudi čas, ko so prebivalci 

začeli postavljati stalne naselbine, še vedno pa so uporabljali jame. Na območju Slovenije je 

kar nekaj krajev, na katerih so našli ostanke teh zgodnjih obdobij.
11

 

 

Bakrena doba je v Sloveniji trajala od konca 5. tisočletja do druge polovice 3. tisočletja pr. n. 

š. Gre za obdobje, kjer je bila v ospredju uporaba bakra. Ţivljenje ni več potekalo na povsem 

primitivni ravni, saj so se v tem obdobju pojavile tudi socialne razlike med prebivalstvom. 

Obdelava kovin je zahtevna obrt, prebivalci so potrebno znanje dobili z Vzhoda v 3. tisočletju 

pr. n. š.
12

 Konec bakrene dobe pa je prinesel začetek bronaste, okoli leta 2000 pr. n. š., trajala 

je do 8. stoletja pr. n. š. Za to obdobje je značilna predvsem kulturna razslojenost prebivalstva 

ter ţarni pokop. Posledično je to obdobje dobilo tudi novo poimenovanje, in sicer kultura 

ţarnih grobišč.
13

 

 

                                                      
8
 Kristian Kristiansen, Europe before history; new studies in archeology (dalje: K. Kristiansen, Europe before 

history), Cambridge university press, Cambridge 1998, str. 24. 
9
 Dragan Boţič (et al.), Zakladi tisočletij; Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov (dalje: D. Boţič, 

Zakladi tisočletij), Modrijan, Ljubljana 1999, str. 24.  
10

 Gabrovec Stane, Najstarejša zgodovina Dolenjske; Vodnik po arheoloških zbirkah muzejev v Novem mestu, 

Breţicah in Metliki (dalje: S. Gabrovec, Najstarejša zgodovina), Muzejska društva, Novo mesto 1956, str. 24–

47. 
11

D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 54–57. 
12

Prav tam, str. 58. 
13

Prav tam, str. 78–80. 
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 V 8. stoletju pr. n. š. se je začelo novo obdobje, in sicer ţelezna doba. Delimo jo na starejšo 

in mlajšo ţelezno dobo. Starejša je trajala do leta 300 pr. n. š., mlajša pa do prihoda 

Rimljanov.
14

 

 

4 SLOVENIJA V ŢELEZNI DOBI  

 

V zgodovini se je kultura bivanja spreminjala, zato halštatsko obdobje poimenuje tudi novo 

kulturno skupino. 

 

Sámo ime halštatsko obdobje izhaja iz kraja Hallstatt ob Halštatskem jezeru v Avstriji. V tem 

mestu so rudniki soli, ki so jo uporabljali ţe prazgodovinski prebivalci.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Današnje ozemlje Slovenije se umešča v t. i. jugovzhodnoalpsko kulturo. Na tem območju je 

bilo oblikovanih šest skupin, ki so se delile na vzhodni in zahodni sklop. Vzhodni sklop je 

zajemal dolenjsko, štajersko in koroško skupino. Vzhodna skupina je imela povsem drugačen 

način pokopa, in sicer je šlo za gomilni pokop. Dolenjska skupina je bila najmočnejša na tem 

območju zaradi prehodne lege in velikih količin ţelezove rude. Raztezala se je med Kolpo, 

Savo, izlivom Krke v Savo, na zahodu pa je segala do Ljubljanske kotline.
16

 

 

                                                      
14

Borut Kriţ, Kapiteljska njiva, Novo mesto (dalje: B. Kriţ, Kapiteljska njiva), Dolenjski muzej, Novo mesto 

1997, str. 14. 
15

Borut Kriţ, Deţela situl; ţivljenje v starejši kameni dobi (dalje: B. Kriţ, Deţela situl), Viharnik, Ljubljana 

2008, str. 8. 
16

 Borut Kriţ, Steklo in jantar Novega mesta; katalog arheološke razstave (dalje: B. Kriţ, Steklo in jantar), 

Dolenjski muzej, Novo mesto 2003, str. 31–37. 

Slika 2: Jezero Hallstatt v Avstriji (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 8) 
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Dejstvo, da je bila dolenjska skupina zelo močna v tem času, nam predstavlja veliko pobudo 

za to, da se učenci na tem območju še toliko bolj zavedajo kulturne dediščine, predvsem pa je 

pomembno, da se zavedajo, da so zgodovinski tokovi in dogodki pripomogli k razvoju tega 

okoliša in današnjega poloţaja v druţbi.  

 

Za dolenjsko skupino je bil značilen predvsem gomilni skeletni pokop v robnem delu gomile. 

Tloris gomil na Dolenjskem predstavlja pravokotne grobne jame v koncentričnih krogih. Za 

večino najdišč na Dolenjskem pa je značilen tudi lahek dostop do ţelezove rude.
17

 

 

Sledila je mlajša ţelezna doba, imenovana latentni čas. Glavna značilnost je bila naseljevanje 

ljudstev ob velikih rekah. Iz tega časa sta najbolj raziskani območji v Sloveniji ravno 

Dolenjska in Štajerska. Na Štajerskem je šlo za keltsko latensko kulturo, saj so se ti naselili na 

prazna območja. Na Dolenjskem pa je bilo halštatsko prebivalstvo pomešano, dokaz za to je 

predvsem v zamenjanem pogrebnem običaju, saj je bilo sedaj pokopavanje ţgano. Stvari v 

grobovih so se tako slabše ohranile. Noţe in čelade pa so velikokrat pred pokopom namenoma 

uničili. Latenska doba je trajala do zasedbe Rimljanov na prehodu v prvo stoletje, s tem se 

obdobje prazgodovine na območju Slovenije zaključi.
18

 

 

Najdbe v grobovih so primaren dokaz za ţivljenje v določenem obdobju. Učenci si prek najdb 

veliko laţje predstavljajo, kakšno je bilo tedanje ţivljenje. Na Dolenjskem je večina teh 

predmetov na ogled v Dolenjskem muzeju v Novem mestu.  

 

4.1 DOLENJSKA 

 

Glavne točke časovnega določanja so vsekakor prehodi med različnimi obdobji. Razvoj 

človeka v zgodovini ni potekal enakomerno po vsem svetu. Ţelezna doba na Dolenjskem je 

omejena z letnicama 800 in 300 pr. n. š. 

 

4.1.1 Obdobje pred ţelezno dobo na Dolenjskem   

 

Starejše obdobje je v arheološkem smislu na Dolenjskem zelo slabo zastopano. Znana so 

najdišča iz Kostanjevice in Njivic pri Radečah, kjer so ostanke našli v jamah. Najdbe so 

                                                      
17

Prav tam, str. 38–39. 
18

Prav tam, str. 83–86. 
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postavljene v čas 120000 pr. n. š. Iz mezozoika na Dolenjskem ni bilo najdenih ostankov. 

Ostanki, najdeni v Ajdovski jami pri Krškem, segajo v neolitik. Najdeni so bili tudi ostanki 

umrlih, ki so jih pokopavali kar v jami, kjer so jih poloţili na zemeljska tla. Dokaj znano 

najdišče na Dolenjskem pa je poleg Ajdovske jame tudi Pijavška jama pri Krškem.
19

 

Bakrena doba je bila na Dolenjskem območju slabo zastopana, saj so ostanki zelo redki. Eno 

izmed pomembnejših območij pa je bilo Ljubljansko barje.
20

 

 

4.1.2 Obdobje ţelezne dobe na Dolenjskem  

 

Dolenjska je bila gosto poseljena, saj je znanih kar nekaj večjih središč, kot so Šmarje, Korita, 

Novo mesto in Meniška vas, Vinji vrh, Velike Malence in Libno. Posledica goste poseljenosti 

je velika in bogata zbirka ostankov in najdb na tem območju. Dolenjska kulturna skupina je 

zaradi bogatih najdišč iz halštatske dobe dobila ime cvetoči halštat Dolenjske.
21

 Močna 

zastopanost je bila vsekakor ključnega pomena za nadaljnji razvoj teh krajev. Posledično je 

vse to vplivalo na razvoj kulture in na ţivljenje, kot ga poznamo danes.  

 

Najpomembnejši dejavnik za gosto naselitev v času starejše ţelezne dobe je velika količina 

ţelezove rude, ki je v obliki ţelezovih strdkov leţala kar na samem površju zemlje. Tedanji 

prebivalci pa so očitno obvladali taljenje te rude in kasneje tudi kovanje oziroma 

obdelovanje.
22

 

 

Dolenjska kultura se je uveljavila tudi 

zaradi situlske umetnosti. Najdenih je 

bilo veliko število okrašenih situl, ki 

opisujejo ţivljenje dolenjske 

skupnosti. Situlska umetnost je 

najstarejše mnoţično figuralno 

upodabljanje v pozni prazgodovini na 

območju današnje Slovenije. Situle so 

bile najdene predvsem v bogatih 

                                                      
19

 S. Gabrovec, Najstarejša zgodovina, str. 12–13. 
20

 Prav tam, str. 14. 
21

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 104. 
22

 B. Kriţ, Kapiteljska njiva, str. 19.  

Slika 3: Pomembnejša najdišča dolenjske regije (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 12) 
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grobovih. Arheološki ostanki v bogatih grobovih, gradiščih in zaselkih so osnova za razlago 

in poznavanje halštatskega ţivljenja na Dolenjskem.
23

 

 

5 ŢIVLJENJE V STAREJŠI ŢELEZNI DOBI 

 

V starejši ţelezni dobi so prebivalci ţiveli predvsem v višinskih naseljih. Večina je bila v 

utrjenem naselju, ki je bilo hkrati tudi nekakšno središče za trgovanje, verske obrede, tu pa je 

bilo tudi dokaj varno pribeţališče ob vojni nevarnosti.  

 

5.1 GRADIŠČA 

 

Gradišča so bila predvsem v višjih legah, kar je bilo smiselno predvsem zaradi varnosti. Kljub 

temu pa so prebivalci zgradili okoli gradišča razna 

obzidja.
24

 Na Dolenjskem so še marsikje vidni 

ostanki teh obzidij.  

 

Gradišča so bila zgrajena na območjih s pitno 

vodo, kmetijskimi površinami, predvsem pa je bilo 

pomembno, da je bilo na tem območju veliko 

ţelezove rude. 

Vsekakor pa so bili prebivalci pozorni na strateški vidik, pomemben je bil dober nadzor 

prometnih in komunikacijskih poti.  

 

Obstajala sta dva tipa obzidja. Prvo je bilo kamnito obzidje, drugo pa zemljeno-leseno. 

Kamnito obzidje je bilo zgrajeno iz kamenja na zunanji in notranji strani, vmesni prostor pa je 

bil zapolnjen z zemljo. Debelina takšnega zidu je bila od 1 do 2,5 metra. Drugi tip obzidja pa 

je bil lesen. Zunanja in notranja stran lesenega obzidja sta bili izdelani iz lesa, vmesni prostor 

pa je bil prav tako zapolnjen z zemljo.
25

 

 

Prebivalci so obzidja večkrat obnavljali, saj jih je uničil poţar ali pa je samo obzidje zdrselo 

po pobočju, ker je bil slabo zgrajen. Obzidje je vsekakor občudovanja vredno delo, saj so bile 

                                                      
23

 B. Kriţ, Steklo in jantar, str. 38–47. 
24

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 106. 
25

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 20.  

Slika 4: Kamnito obzidje (foto: B. Kriţ, Deţela 

situl, str. 20) 
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količine kamenja tako velike, da si jih še dandanes teţko predstavljamo. Najverjetneje pa 

prebivalci za izdelovanje obzidja niso imeli neomejene količine časa, kar vzbuja še večje 

občudovanje.
26

 

 

Slika 5: Zemljeno-leseno obzidje (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 20) 

 

Takratni prebivalci pa so veliko pozornosti dajali predvsem varnosti. Najbolj izpostavljen del 

obzidja je bil vhod, ki so ga še dodatno zavarovali z obrambnim stolpom.
27

 

 

Halštatska naselja so bila načeloma dvodelna. Zgornji del je bil višji in bolj utrjen ter je 

predstavljal nekakšno akropolo. Arheologi domnevajo, da je imel ta del poseben namen: 

svetišče, dvor.
28

  

 

5.2 STAVBE 

 

Stavbe znotraj gradišč so bile lesene in naslonjene na velike naravne skale, predvsem na 

kamnitem kraškem površju, v nekaterih primerih pa so bile stavbe naslonjene tudi na 

obzidje.
29

 

 

 

Slika 6: Prerez skozi stojko na Cvingerju (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 26) 

                                                      
26

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 110. 
27

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 20. 
28

 Prav tam. 
29

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 24. 
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Hiše so bile zgrajene iz vodoravnih brun. Kovinskih ţebljev niso uporabljali, predvsem zato, 

ker je bila vrednost ţeleza prevelika. Prebivalci so pod leseno konstrukcijo naredili še kamnit 

temeljni zid, predvsem zato, da je imelo njihovo bivališče daljšo ţivljenjsko dobo. Stene hiš 

so izdelali iz šibja, ki se ga danes uporablja za pletenje košar. Na koncu so vodoravne tramove 

premazali še z glinenim ometom, s katerim so zapolnili luknje.
30

 

 

 

Slika 7: Hišni lep je ostanek prazgodovinskih stavb (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 28) 

 

Bivališča so imela tudi nekaj manjših odprtin za okna, vendar so bile te odprtine zelo majhne, 

da je prostor ohranjal toploto. Ogrevali so se z dimom, ki se je valil iz kurišča, zato dimnikov 

niso imeli. Dim so uporabljali tudi za sušenje mesa. Tla so bila ponekod kamnita, večinoma 

pa so bila izdelana iz steptane ilovice.
31

 

 

O tem, kakšna so bila leţišča, ni podatkov, pohištvo pa je bilo zelo skromno, sestavljeno iz 

mize, stola in klopi. Za delovno površino in stole so uporabljali večje ravne kamne.
32

 

 

Na sredini stavbe je skoraj vedno stalo kurišče, ki je bilo iz kamenja in prekrito z glino. Za 

kuhanje so uporabljali lončene lonce, ki so jih postavljali na lončene svitke, da se posoda ni 

prevrnila.
33

 

  

                                                      
30

  D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 108. 
31

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 24. 
32

 Prav tam. 
33

 Prav tam. 
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Slika 8: Kurišče je bilo pomemben del hiše (foto: B. Kriţ, 

Deţela situl, str. 27) 

 

Slika 9: Črepinje lončenih posod (foto: B. Kriţ, Deţela situl, 

str. 28) 

 

Na Dolenjskem se leseni deli stavb niso ohranili zaradi kisle zemlje. Ostajajo le odtisi 

pokončnih brun in deli glinenega hišnega lepa z odtisi šibja in brun.
34

 

 

5.3 DRUŢBENA UREDITEV 

 

Glede na najdbe v grobovih je bila tedanja druţba razdeljena v razrede. Nekateri grobovi so 

bogato opremljeni, spet drugi nekoliko manj. Najdbe v grobovih so ključnega pomena za 

arheološko raziskovanje. Tedanji prebivalci so pokojniku ţeleli enak poloţaj v posmrtnem 

ţivljenju, kot ga je imel v prvotnem ţivljenju, zato so v grob dajali pridatke, ki naj bi 

posamezniku pomagali v posmrtnem ţivljenju. Eden glavnih pokazateljev ţivljenja v 

halštatskem času je tudi situlska umetnost, ki je prikazovala človeka pri vsakdanjih opravilih, 

njegovo okolje in mitologijo.
35

 

 

Vsaka ţeleznodobna skupnost naj bi imela vodjo, ki je imel vojaško in politično moč. 

Najvišje so bili halštatski knezi, ki so imeli vojaško, gospodarsko, politično in duhovno 

oblast. Oblast je bila pridobljena z močjo in sposobnostjo. Predstave o ţivljenju na 

Dolenjskem v halštatskem času so lahko ustvarjene le na podlagi arheoloških izkopavanj, saj 

pisni viri o tem, kako so skupnosti ţivele, ne obstajajo.
36

 

 

Ţenske naj bi v ţeleznodobni druţbi skrbele predvsem za druţino in oskrbovale hišo. 

Vsakdanje ţensko opravilo naj bi bilo tkanje, saj so jim v grobove dajali lončeno vreteno.  

                                                      
34

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 24. 
35

 Prav tam, str. 90.  
36

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 142. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«       »Gorenc Vesna; diplomsko delo« 

14 

 

Obstajala pa naj bi dva poloţaja ţensk na višjih poloţajih. Prva naj bi bila ţenska, ki je 

spremljala vodilnega člana. Takšen poloţaj naj bi prinesel predvsem veliko materialne koristi. 

Ţenska je morala svojega moškega spremljati tudi v posmrtnem ţivljenju, kar pomeni da so 

posameznico ţrtvovali po smrti moškega. Drugi tip ţenske pa je bolj samostojna ţenska, ki je 

bila predstavnica različnih obredov čaščenja. Te ţenske naj bi imele zelo visok ugled v druţbi 

in naj bi bile zelo samostojne.
37

  

 

Večino prebivalstva so predstavljali kmetje, ki so pasli ţivino in obdelovali kmetijske 

površine. Nekateri moški so zastopali tudi bojevniške vloge. V takšnih grobovih so našli 

predvsem oroţje iz brona in ţeleza. Ob razslojevanju druţbe ţelezne dobe se pojavi vprašanje 

suţenjstva. Za naše območje o tem sicer ne obstajajo nobeni pisni viri. Stalna vojaška 

nevarnost in boji logično prinesejo tudi vojne ujetnike – suţnje, vendar gre le za domneve.
38

 

 

5.3.1 Dvorno ţivljenje  

 

Višji sloj se je od drugih ločil po več dejavnikih. Grobovi so bili bolj bogato opremljeni, 

poleg tega pa so bili tovrstni grobovi v sredini gomile. Najbolj izrazita in opazna razlika pa je 

bila lesena konstrukcija, obloţena še s kamenjem, tako je bilo trajanje grobov daljše.
39

 

 

Moški na najvišjem poloţaju naj bi imel nekakšno vlogo vojaškega vodje na konju, tako 

kaţejo pridatki v grobovih, kot so čelada, oklep in ščit ter predvsem obrambno oroţje in 

konjska oprema. Pisni viri o tem, kakšno je bilo dvorno ţivljenje, ne obstajajo, vendar je način 

dvornega ţivljenja dobro razviden iz situlske umetnosti. Upodobitve na situlah prikazujejo, da 

so povabljenci na razna slavja prijahali na različne načine. Pogosta je bila uporaba konja in 

vozov. Na to kaţejo tudi pridatki v bogatejših grobovih, v katerih je bila pogosto tudi oprema 

jezdnega konja.
40

 

 

                                                      
37

 Janka Istenič (et al.), Steps into the past; tresures from the archeological collection of the National museum of 

Slovenia  (dalje: J. Istenič, Steps into the past), Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2006, str. 35. 
38

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 14–15.  
39

 Prav tam, str. 76. 
40

 B. Kriţ, Kapiteljska njiva, str. 45. 
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Višji sloj se ni ukvarjal s kmetijstvom, so pa hodili na lov in ribolov. Tovrstna aktivnost je 

prikazana na pasnih sponkah iz različnih krajev. Na pasu iz Novega mesta je prikazana 

uporaba mreţe za ribolov, ta naj bi bil uspešen, saj je v mreţi upodobljen tudi ulov.
41

 

 

Slika 10: Dvorno ţivljenje je upodobljeno na situlah (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 78) 

 

Dolenjski voditelji so tudi sami veliko sodelovali v boju, v nasprotju z voditelji zahodnega 

halštatskega kroga.
42

 

 

5.3.2 Bojevniki 

 

Bojevniki so bili v takratni druţbi na posebnem mestu, saj je bila – kot ţe omenjeno – varnost 

zelo pomembna. Pridatki v grobovih bojevnikov kaţejo na to, da so bili oboroţeni z bojno 

sekiro in sulico, ki sta sluţili za napad. Imeli so tudi obrambno opremo, ki je bila sestavljena 

iz lesenega ščita s kovinsko ploščo na sredini ter čelade. Bojevniki višjega sloja so imeli tudi 

konja. Od prve skledaste čelade so prešli na dvogrebenasto, na koncu pa negovsko čelado, 

izboljšala pa se je tudi konjska oprema.
43

 

 

 

Slika 11: Skledasta in dvogrebenasta čelada (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 71) 

 

                                                      
41

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 76. 
42

 Prav tam, str. 78. 
43

D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 143–144. 
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Poleg naštetih čelad so v Novem mestu našli tudi ilirsko-grški čeladi. Material, iz katerega so 

izdelovali čelade v tem času, je bron, razen skledasta čelada, ki je bila narejena iz organskih 

materialov.
44

 

 

 

Slika 12: Negovska in ilirsko-grška čelada (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 71) 

 

Vse najdene čelade so namerno poškodovane, saj so vidne luknje, ki naj bi nastale ob udarcu 

z bojno sekiro. Poškodbe arheologi povezujejo z obredjem in verovanji, ki jih ţal ne znajo 

razloţiti.
45

 

 

Pisnih virov o tem, kako so se bojevali, ni. Največ ugotovitev izhaja predvsem iz grobnih 

najdb. Večina moških na Dolenjskem v ţelezni dobi je bila usposobljena za bojevanje, 

izurjeni so bili v metu kopija in v bojevanju s sekiro.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 68. 
45

 Prav tam, str. 69. 
46

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 68. 

Slika 13: Obvezna vojaška oprema (foto: B. 

Kriţ, Deţela situl, str. 73) 
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5.3.3 Noša 

 

Noša je logična posledica razslojevanja druţbe. Skozi čas se je noša vsekakor spreminjala, 

prek noše pa so se poznale spolne, starostne in tudi statusne razlike.  

 

Za to, da so posamezni sloji imeli različna oblačila, najdemo dokaz predvsem na situlah. Prav 

tako kot prebivalstvo se je tudi noša delila na različne vloge. Moški del prebivalstva se je delil 

na bojevnike, ki so imeli svojo nošo, in tiste, ki so imeli klasično. Ţenske noše pa naj bi se 

zelo razlikovale, predvsem po raznovrstnem nakitu, ki je pripadal predstavnici posameznega 

sloja.
47

 

 

Ţenske noše so bile obleke, ki so se zapenjale na prsih, z bronastimi zaponkami, imenovanimi 

fibule. Te so bile različne, spreminjale pa so se glede na modo. Ogrlice iz steklenih in 

jantarnih jagod so bile zelo pogost modni dodatek pri ţenskah. V uporabi so bile zapestnice, 

na nogah pa so ţenske nosile zapestnicam podobne nanoţnice.
48

 

 

 

Slika 14: Fibula, s katero so ţenske spenjale obleke (foto: B. 

Kriţ, Deţela situl, str. 67) 

 

Slika 15: Zapestnice so bile modni dodatek pri ţenskah (foto: B.   

Kriţ, Deţela situl, str. 66) 

 

Prebivalci ţelezne dobe so poznali tkano blago iz ovčje volne in laneno blago. Oblačila naj bi 

bila glede na upodobitve na situlah predvsem dolga in so segala čez kolena. Izjema so bili le 

bojevniki, ki so imeli krajše obleke.
49

 

 

Največkrat ohranjeni del moške noše so pasne spone. Nekateri pripadniki višjega sloja so 

nosili še naprsni oklep in bronasto čelado, njihovo opremo pa je v določenih primerih 

dopolnjeval tudi konj.
50

 

                                                      
47

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 139. 
48

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 62. 
49

 Prav tam. 
50

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 139–142. 
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5.4 KMETIJSTVO IN OBRT 

 

5.4.1 Poljedelstvo in ţivinoreja 

 

V ţelezni dobi je bil velik poudarek na poljedelstvu in ţivinoreji. Takšna dejavnost je 

prikazana na situlah, na to pa kaţejo tudi najdbe. Kmetijske površine so se delile na pašne in 

poljedelske.
51

 

 

Prevladovala je ţivinoreja, na Dolenjskem je bila najpomembnejša govedoreja, za njo pa 

kozjereja in ovčereja. Tako so dobivali mleko in meso, ovce pa so dajale tudi volno.
52

 

 

Glede na upodobitve na situlah so prebivalci govedo uporabljali tudi za vleko rala, ne le za 

hrano. Najdene so tudi kamnite ţrmlje, ki so bile namenjene mletju ţitnih zrn.
53

 

 

 

Slika 16: Kamnite ţrmlje za predelavo zrnja ţit v moko (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 33) 

 

Glede na raziskave so takratni prebivalci na Dolenjskem uporabljali širok spekter pridelkov. 

Prevladovale so ţitarice, kot so pšenica, ječmen, proso, rţ in oves. Uţivali so tudi kolerabo, 

zelje, grah, repo in bob. Pomembna rastlina tistega časa pa je bil vsekakor tudi lan. Prebivalci 

naj bi pogosto nabirali tudi gozdne sadeţe.
54

 

 

                                                      
51

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 30. 
52

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 123. 
53

 Prav tam, str. 124. 
54

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 30. 
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Najdeni ostanki kosti kaţejo na to, da je bila ţivinoreja ena izmed poglavitnih dejavnosti, saj 

več kot 95 odstotkov kostnih ostankov pripada domačim ţivalim. Obstoj in namen teh ţivali 

je velikokrat prikazan tudi v situlski umetnosti.
55

 

 

5.4.2 Ţelezarstvo 

 

V obdobju ţelezne dobe je bila glavna dejavnost ţelezarstvo. Ţelezova ruda je bila na velikih 

območjih kar na površju zemlje, zato kopanje ni bilo potrebno. Ţelezarstvo je dajalo nove 

moţnosti trgovanja z drugimi deţelami. Na sam obstoj ţelezarske obrti kaţejo predvsem 

ostanki ţelezove ţlindre, ki so bili najdeni skoraj na vseh gradiščih. Na Dolenjskem je bil 

dostop do ţelezove rude zelo lahek, saj je bila, kot ţe omenjeno, kar na površju tal, v obliki 

limonitnih gomoljev.
56

 

 

 

Slika 18: Ţelezove limonitne rude v obliki gomoljev (foto: 

B. Kriţ, Deţela situl, str. 37) 

 

Slika 19: Deli neuporabne ţelezove ţlindre (foto: B. Kriţ, 

Deţela situl, str. 37) 

 

Postopek taljenja ţeleza ni bil preprost. Za uspešno pridobivanje ţeleza sta bila potrebna 

posebno znanje in sposobnost. Samo delovanje talilnih peči, ki so imele najpomembnejšo 

vlogo v času ţelezarstva, je zahteven proces, za katerega je potrebno posebno znanje. Peči so 

za delovanje potrebovale veter, za kar so bili potrebni mehovi. Najpomembnejše pa je bilo 

                                                      
55

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 125. 
56

 Prav tam, str. 127. 

Slika 17: Kostni ostanki (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 33) 
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samo taljenje. Celoten postopek in potrebno znanje sta dolenjsko halštatsko druţbo 

povzdignila med najpomembnejše skupnosti.
57

 

 

Peči so bile okrogle ali ovalne oblike, široke do enega metra. Peč je bila v uporabi le 

nekajkrat, nato so jo podrli in na istem mestu zgradili novo. Zgrajena je bila iz gline in 

kamenja, visoka pa dober meter. Taljenje v peči je trajalo ves dan, tako so prebivalci pridobili 

od enega do dveh kilogramov kovnega ţeleza. Peči so dosegale zelo visoke temperature, pri 

katerih se je ruda stalila. Del primesi se je utekočinil in pritekel iz peči, drugi del, imenovan 

volk, je bil poln ţeleza in je ostal v gobasti obliki na dnu. Volka so potegnili iz peči in ga 

obdelali.
58

 

 

 

Slika 20: Ostanki talilnih peči na Cvingerju (foto: B. Kriţ, 

Deţela situl, str. 36) 

 

 

Surovo ţelezo so kovači ponovno segrevali in oblikovali v dele oroţja ter orodja. Pogost 

izdelek pa so bili tudi razni okrasni predmeti.
59

 

 

V prazgodovini je bil sam izkoristek ţeleza precej majhen, saj so v kasnejših obdobjih 

ţelezarji izkopavali ostanke in jih ponovno stopili ter obdelovali. V ţlindri, ki je ostala na 

dnu, je še vedno ostala precej velika količina ţeleza.
60
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 B. Kriţ, Deţela situl, str. 34.  
58

 Prav tam. 
59

 Prav tam. 
60

 Prav tam. 

Slika 21: Izdelki, narejeni iz volka, ki je nastal pri taljenju ţeleza 

(foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 37) 
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5.4.3 Situlska umetnost  

 

Situlska umetnost se je razvila nekje med 7. in 4. stoletjem pr. n. š. Osnova situlske umetnosti 

je tanka bronasta pločevina, na katero je umetnik z udarjanjem z zadnje strani naredil 

izbokline. Situla v osnovi predstavlja vedro. Umetniki so večinoma prikazovali človeški, 

ţivalski in rastlinski svet, v nekaterih primerih pa so izdelovali tudi bajeslovna bitja in 

bogove.
61

 

 

Mojstri, ki so se ukvarjali s situlsko umetnostjo, so se imenovali torevti. Vsekakor pa situlska 

umetnost ni omejena samo na plašče situl, ampak se je pojavila tudi na drugih predmetih, kot 

so pasne spone, uhani, čelade … Same upodobitve so prilagojene takratnemu znanju in 

dojemanju sveta. Prikazani liki nimajo obrazne mimike, največ teţav pa so umetniki imeli s 

perspektivo.
62

 

 

Umetnost na situlah nam predstavlja čas, v katerem je nastala. Predstavljeni so ljudje pri 

različnih opravilih, večinoma pri prazničnih obredih, z oroţjem, nakitom in uporabnimi 

predmeti.
63

 

 

Najbolj znani situli na območju Slovenije sta situli iz Vač in Magdalenske gore pri Šmarju. 

Gre za situli s tremi okrašenimi frizi, pri katerem prva dva friza prikazujeta človeške like, 

tretji pa ţivalske.
64

 

 

Podobe na situlah prikazujejo večinoma ţivljenje višjega sloja, vendar je teţko ugotoviti, ali 

gre za prizore iz dejanskega ţivljenja halštatske druţbe ali zgolj za pripoved o junakih in 

bogovih. Najverjetneje gre za kombinacijo obojega. Situlska umetnost ima tako veliko več kot 

le umetniško vrednost, gre tudi za dokumentarno vrednost.
65
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 B. Kriţ, Kapiteljska njiva, str. 52–54. 
62

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 147–149. 
63

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 82. 
64

 Prav tam. 
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 B. Kriţ, Kapiteljska njiva, str. 52–54. 
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Slika 22: Bronasta situla z enim figuralnim frizom (foto: B. 

Kriţ, Deţela situl, str. 87) 

 

 

Zanimivo je vprašanje, ali so situle, najdene na določenem območju, tam tudi nastale. 

Nekatere razlage trdijo, da so morali takratni umetniki predmete videti, da so jih lahko tudi 

upodobili. Nekatera dejstva to tudi potrjujejo, saj so oroţje in konjska oprema, najdeni na 

Dolenjskem, natančno takšni, kot so upodobljeni tudi na situlah s tega območja. Na območju 

današnjega Novega mesta je obstajala dokaj močna delavnica, v kateri so izdelovali situle, saj 

ravno od tu izhaja največ ostankov.
66

 

 

 

Slika 24: Risba plašča situle iz Dolenskih Toplic (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 89) 

 

 

 

 

                                                      
66

 B. Kriţ, Deţela situl, str. 82. 

Slika 23: Na situli je predstavljen sprevod rogatih ţivali 

(foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 87) 
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5.4.4 Lončarstvo 

 

Lončarstvo je dejavnost, ki se je ohranila vse od mlajše ţelezne dobe. Izdelane posode so se 

uporabljale v zelo različne namene, v prvi vrsti za kuhanje in shranjevanje ţivil.
67

 

 

Prebivalci so posode izdelovali ročno, in sicer tako, da so svaljke iz gline polagali drug na 

drugega, nato pa so stene zgladili.
68

 

 

 

Slika 25: Kuhinjsko posodje (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 46) 

 

 

Nekatere posode pa so bile izdelane tudi z ročnim vretenom, to so bile tako imenovane 

namizne posode, narejene iz prečiščene gline. Nekatere so imele tudi poslikavo, ki pa je 

največkrat prikazovala obliko ţivalskih glav. Najkvalitetnejši izdelki so bile zelo dobro ţgane 

posode črne barve. Večina lončenih izdelkov je bila izdelana na domačih tleh, nekateri, ki so 

bili najdeni na Dolenjskem, pa so bili uvoţeni iz Grčije.
69

 

 

 

Slika 26: Skrbno izdelano namizno posodje (foto: B. Kriţ, Kapiteljska njiva, str. 30) 
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 B. Kriţ, Deţela situl, str. 44. 
68

 Prav tam. 
69

 B. Kriţ, Kapiteljska njiva, str. 31 
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Enako oblikovane in okrašene posode, ki so bile najdene v grobovih, kaţejo na obstoj 

nekakšne lončarske obrti. Lončarji so potrebovali veliko mero izurjenosti in znanja, vendar pa 

so nekateri prebivalci posode izdelovali tudi sami.
70

 

 

Glede na najdbe posod so prebivalci razlikovali posodje glede na uporabo. Za kuhanje so 

uporabljali lonce s širšim ustjem, za pretakanje tekočine so imeli posode z ozkim vratom, za 

pitje skodelice in čaše.
71

 

 

 

Slika 27: Lončeni pivski škorenjček (foto: B. Kriţ, 

Deţela situl, str. 48) 

 

Slika 28: Črno ţgana lončenina (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 48) 

 

5.4.5 Steklo in stekleni izdelki  

 

Stekleni izdelki so se v Sloveniji pojavili ţe v bronasti dobi. Izdelane naj bi bile ogrlice iz 

modrih steklenih jagod. Zelo malo izdelkov pa je bilo najdenih iz rumenega stekla, saj je to 

veliko manj obstojno. 
72

 

 

 

Slika 29: Steklene jagode so zelo pogosta najdba na Dolenjskem (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 38) 

 

Glede na količino najdenih steklenih ogrlic v grobovih na Dolenjskem je bila tovrstna 

dejavnost na tem območju zelo razširjena. Steklene jagode so bile različnih barv in oblik. 
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 B. Kriţ, Deţela situl, str. 44. 
71

 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 129–130. 
72

 B. Kriţ, Steklo in jantar, str. 61. 
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Značilni so bili tudi raznobarvni izrastki, ki so dajali ogrlicam še poseben čar. Zanimiva 

značilnost so bile jagode v obliki ovnovih glavic, ki so imele zelo natančno oblikovane oči, 

smrček in rogove.
73

 

 

 

Slika 30: Natančno izdelane jagode v obliki ovnovih glavic (foto: B. Kriţ, Steklo in jantar, str. 25) 

 

Najverjetneje je razlog, da je bila ravno na Dolenjskem ta dejavnost zelo razširjena, predvsem 

to, da so tam velike količine kremenovega peska, iz katerega so pridobivali steklo. Obarvali 

so ga z naravnimi oksidi, predvsem z ţelezom, bakrom, kobaltom ali manganom. Ravno zato 

je bilo steklo največkrat modro ali zeleno. Ogrlice pa so kombinirali tudi z jantarnimi 

jagodami.
74

 

 

Najverjetneje so ogrlice posamezniku dajali v grob s posebnim 

namenom in na posebno mesto. Steklene jagode so bile nanizane 

na vrvicah iz organskih snovi, ki pa se niso ohranile. Nekatere so 

bile nabrane tudi na bronasto ţico, saj se je ta ohranila znotraj 

posamezne jagode.
75

 

 

 

 

 

 

Prazgodovinski prebivalci so iz stekla izdelovali tudi steklene skodelice, vendar zelo redko. 

Največje najdišče steklenih jagod iz starejše ţelezne dobe je ravno Dolenjska. Zelo bogato je 
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 B. Kriţ, Deţela situl, str. 38. 
74

 Prav tam. 
75

 B. Kriţ, Steklo in jantar, str. 72. 

Slika 31: Ogrlica iz steklenih in jantarnih jagod 

(foto: B. Kriţ, Steklo in jantar, str. 73) 
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tudi krašenje in oblikovanje, zato je upravičeno dejstvo, da so stekleni izdelki, najdeni na 

Dolenjskem, tam tudi nastali.
76

 

 

 

Slika 32: Jagode, razsute po površini grobov (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 40) 

 

 

5.4.6 Tkalstvo 

 

Izdelovanje tkanin naj bi bilo predvsem ţensko opravilo, saj naj bi v vseh ţenskih grobovih 

našli vsaj eno vreteno. Hkrati pa je to dokaz, da je bilo tkalstvo zelo razširjena dejavnost.  

 

Prebivalci so gojili ovce za volno in pridelovali lan. Statve so bile pokončne, pri njih so 

uporabljali lončene uteţi za napenjanje niti.
77

 

 

Dokaz za obstoj tkanin na Dolenjskem so upodobitve na situlah. Kisla zemlja je uničila vse 

ostanke, ohranili pa so se sledovi tkanin na ţeleznih predmetih, predvsem zaradi rje.
78

 

 

5.5 TRGOVINA 

 

Druţbeni napredek tedanjega časa je bil v celoti odvisen od trgovine. Trgovina je pomenila 

potovanje, spoznavanje novosti, spretnost komuniciranja in tudi pogajanja. 

 

Nekateri predmeti, najdeni na naših tleh, so grškega ali etruščanskega izvora, od tod lahko 

sklepamo, da je trgovanje potekalo tudi na območju današnje Slovenije. Pomembno je bilo, da 

je vsaka skupnost v trgovanju lahko sodelovala takrat, ko je tudi sama ponudila dobrine, ki so 
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 B. Kriţ, Deţela situl, str. 38. 
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 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 129. 
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 B. Kriţ, Deţela situl, str. 52. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«       »Gorenc Vesna; diplomsko delo« 

27 

 

bile zanimive za preostali trg. Na Dolenjskem je bilo najpogostejše trgovanje z ţelezom in 

steklom. Denarja niso poznali, zato je bilo trgovanje menjalno.
79

 

 

Poti, po katerih so trgovci hodili, so bile znane in so večinoma potekale ob rečnih dolinah. 

Zanimivo je, da so na grobišču v Hallstattu našli grob, v katerem je bil pokopan moški v bojni 

opravi, značilni za Dolenjsko. Najverjetneje je bil član trgovske karavane, saj naj bi prebivalci 

naših krajev tam kupovali sol.
80

 

 

 

Slika 33: Trgovski stiki v starejši ţelezni dobi (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 56) 

 

Današnja Slovenija je bila trgovsko zelo zanimiva. Kriţale so se poti Panonske niţine proti 

Italiji in poti iz osrednjih Alp na Balkanski polotok. Poleg tega je bila Slovenija tudi območje, 

skozi katerega je ţe od bronaste dobe potekala jantarna cesta.
81

 

 

Grki naj bi na Dolenjsko uvaţali lončeno in kovinsko posodje ter čelade, Etruščani pa 

bronaste trinoţnike, zajemalke, cedila, nakit in, kot kaţe, tudi konjsko opremo.
82
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 B. Kriţ, Deţela situl, str. 56–57. 
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 D. Boţič, Zakladi tisočletij, str. 135. 
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 B. Kriţ, Deţela situl, str. 57. 
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 Prav tam. 
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Slika 34: Etruščanski bronasti trinoţnik (foto: D. Boţič, 

Zakladi tisočletij, str. 134) 

 

Slika 35: Italsko-korintski lončeni vrč (foto: D. Boţič, 

Zakladi tisočletij, str. 134) 

 

5.6 POKOPAVANJE 

 

Preučevanje zgodovine temelji predvsem na podlagi najdb v grobovih. Arheološka 

izkopavanja in raziskovanje grbov v različnih zgodovinskih obdobjih so najbolj trdni dokazi o 

ţivljenju v preteklosti. 

 

Predstave o svetu mrtvih so se skozi čas spreminjale in zato se je spreminjal tudi način 

pokopavanja. Razlaga, ki se je ohranila najdlje, je ta, da se s koncem ţivljenja na tem svetu 

začne ţivljenje na drugi strani. Posmrtno ţivljenje naj bi bilo nadaljevanje ţivljenja na zemlji. 

Vera v posmrtno ţivljenje pa je pripeljala do tega, da je posameznik v t. i. onstranstvu 

potreboval predmete, ki jih je uporabljal tudi v tem ţivljenju.
83

  

 

Glede na predstave o posmrtnem ţivljenju obstajata dva načina pokopavanja, in sicer pokop 

trupla v zemljo in seţig. Pri prvem se ohranijo okostja, pri drugem pa deli preţganih kosti.  

 

V starejši ţelezni dobi je bil na Dolenjskem značilen skeletni pokop, pri katerem so mrtve 

pokopavali v gomile. Posamezne druţine so nasule zemljeno gomilo, kamor so pokopavali 

svoje pripadnike tudi več stoletij. Izkopali so grobno jamo, v katero so poloţili lesen zaboj, v 

katerega so poloţili pokojnika, skupaj z vsemi predmeti, ki so mu sluţili kot popotnica v 
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 B. Kriţ, Deţela situl, str. 90. 
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onstranstvu. Člane so pokopavali glede na pomembnost v druţini, to pomeni, da so bili na 

sredini gomile pokopani pomembnejši člani.
84

 

 

Pogreb je bil svečana dejavnost, saj so bili najdeni predmeti v grobovih skrbno postavljeni na 

svoje mesto. Poleg nog so poloţili posode z jedačo in pijačo. V ţenskih grobovih je bil nakit 

na tistih mestih, na katerih so ga nosile. Krste so na koncu pokrili z lesenim pokrovom.
85

 

 

Gomile so pogosto na vrhu hriba ali ob kriţiščih poti, ki so navadno vodile do utrjenega 

naselja. Skozi čas so se gomile večale, saj so bile v uporabi več generacij. Velikokrat so bile 

posamezne gomile obdane z zidom, ki je označeval prostor mrtvih. Vse te nasute gomile še 

danes močno oblikujejo pokrajino Dolenjske, predvsem pa nas spominjajo na to, kako 

pomembni in močni so bili ţeleznodobni prebivalci na tem območju.
86

 

 

 

Slika 36: Visoke gomile še danes oblikujejo podobo Dolenjske (foto: B. Kriţ, Deţela situl, str. 93) 
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6 PRAZGODOVINSKO GRADIŠČE CVINGER ALI 

BRANŢEVEC PRI DOLENJSKIH TOPLICAH 

 

Cvinger (262 m) je med Kočevskim rogom in Krko, omejujeta ga dva potoka, in sicer na 

zahodu potok Radešca in na vzhodu potok Sušica. Ime je nemškega izvora – Zwinger, kar v 

nemščini pomeni obor ali ograda. Površje je gozdnato in izrazito kraško. Hrib je poln vrtač, ki 

so prazgodovinskim prebivalcem sluţile kot obrabni sistem, s katerim so varovali gradišče, ki 

je bilo na vrhu Cvingerja.
87

 

 

Gradišče je leţalo na vzhodnem delu nad Meniško vasjo, obdano je bilo z značilnim 

obzidjem, katerega ostanki so vidni še danes. Notranjost gradišča oblikujejo naravne terase, ki 

so bile ugodne za postavitev bivališč. V sredini naselja je bilo kraško brezno, ki pa je danes ţe 

zasuto.
88

   

 

Najdeni ostanki ţelezove ţlindre in hišnega 

lepa dokazujejo, da je bilo območje v 

preteklosti poseljeno.
89

 

 

Na juţnem in vzhodnem delu naj bi bilo 

gomilno grobišče. Obsegalo je 15 gomil, ki so 

ţe raziskane. Gomile so v gozdu ob vrtačah, pa 

tudi na travnikih, v smeri vasi Sela, in so 

manjše velikosti. Z izkopavanjem je začel stari 

dolenjski starinokop Jernej Pečnik, in sicer 15. 

maja 1898. Prekopal je 11 gomil, v katerih je našel bogate pridatke, ki spadajo v mlajši čas 

starejše ţelezne dobe. Med njimi je najdena tudi figuralno okrašena situla, situla brez 

okrasja.
90
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 Danilo Breščak, Arheološka najdišča Dolenjske (dalje: D. Breščak, Arheološka najdišča), Dolenjski muzej, 

Novo mesto 1990, str. 23. 
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 Janez Dular in Sneţa Tecco Hvala, South-estern Slovenia in the early iron age; settelment, economy, society 
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 Mojca Kranjc, Nekoč Toplica – danes Dolenjske Toplice (dalje: M. Kranjc, Nekoč Toplica), Občina Dolenjske 

Toplice, Dolenjske Toplice 2001, str. 18.  
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 D. Breščak, Arheološka najdišča, str. 23. 

Slika 37: Razgibano površje nekdanjega gradišča Cvinger 

(foto: V. Gorenc) 
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Na nekoliko bolj juţnem delu naj bi imeli prebivalci peči za taljenje ţeleza. Peči so bile 

manjše, okrogle ali pravokotne oblike s premerom do enega metra.
91

 Ohranjeni so spodnji 

deli, ki so narejeni iz preţgane gline. Pridobivanje ţeleza je bila glavna dejavnost, ki je 

prebivalcem Dolenjske dajala materialno podlago, ki je omogočila razcvet tako imenovani 

jugovzhodni alpski halštatski kulturi, kar pa se kaţe predvsem v bogatih grobnih pridatkih na 

tem območju.
92

 

 

V moških grobovih so poleg oroţja našli še različne pasne 

garniture, obročke in kovinske posode, v ţenskih pa poleg 

lončenih posod tudi bronast, jantarni in ţelezni nakit. Posebna 

najdba je situla, ki je sicer zelo slabo ohranjena. Na treh frizih 

so predstavljeni konjeniki, moţje na bojnih vozovih ter rogate 

ţivali, ravno ta pestrost prizorov pa topliško situlo uvršča v vrh 

evropske situlske umetnosti.
93

 

 

Nakit iz grobov dopolnjujejo ogrlice iz raznobarvnih steklenih 

jagod ali pa iz različnih jantarnih jagod. Zanimivi so uhani iz 

bronaste pločevine, na katerih so različni geometrijski motivi. 

Ohranile so se tudi bronaste čelade. Večina predmetov je 

shranjena na Dunaju v naravoslovnem muzeju, majhen del pa 

v narodnem muzeju v Ljubljani.
94

 

 

Zavod za varstvo narave in kulturne dediščine iz Novega mesta je leta 1986 pod vodstvom 

arheologa Boruta Kriţa opravil obseţno izkopavanje. Ugotovili so mnogo zanimivih stvari. 

Površina gradišča Cvinger je bila, kot kaţejo ostanki, poseljena. Naselje je bilo najprej utrjeno 

z zemljenim obzidjem, ki je bilo na obeh straneh opaţeno z leseno konstrukcijo.
95

 Prvotno 

obzidje naj bi uničil poţar, kasneje pa naj bi prebivalci zgradili novo obzidje. Široko je bilo 

100 cm, zloţeno v tehniki suhega zidu iz večjih neobdelanih skal. Notranje in zunanje lice 

obzidja je bilo zloţeno iz skrbno izbranih skal, za dodatno trdnost pa so poskrbeli posamezni, 
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 M. Kranjc, Nekoč Toplica, str. 18. 
92

 B. Breščak, Arheološka najdišča, str. 23. 
93

 Prav tam. 
94

 Prav tam. 
95

 M. Kranjc, Nekoč Toplica, str. 20. 

Slika 38: Ostanki bronaste situle, najdene na 

Cvingerju (foto: V. Gorenc) 
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v zemljo vkopani koli. Pred obzidjem je bil zemljen nasip, ki je še povečal strmino, obenem 

pa je obzidju dajal večjo stabilnost.
96

  

 

Ob raziskovanju so našli tudi nekaj ostankov stavb, za katere je značilno, da so imele na 

jugovzhodni strani kurišče, narejeno iz kamna in ilovice. Med izkopavanjem so poleg hišne 

lončenine našli tudi keramične valjčke, bronasto iglo z uvito glavico in ţelezno šilo.
97

 

 

Med analizo zemlje so ugotovili nekaj zanimivosti, in sicer da so ţeleznodobni prebivalci 

Cvingerja poleg ţitaric uporabljali tudi gorčico, analiza ostankov kosti pa je pokazala, da so 

takratni prebivalci gojili govedo, drobnico, prašiče in pse, lov pa naj bi bila le dopolnilna 

dejavnost, povsem podrejena gojenju domačih ţivali.
98
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 D. Breščak, Arheološka najdišča, str. 24. 
97

 Prav tam. 
98

 Borut Kriţ, Arheološka topografija krajevne skupnosti Dolenjske Toplice ter sondaţna raziskava gradišča 

Cvinger pri Dolenjskih Toplicah, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Novo mesto 

1992, str. 3. 
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6.1 POTEK ARHEOLOŠKE POTI 

 

Arheološka pot v Dolenjskih Toplicah je zelo dober način za preţivljanje prostega časa, poleg 

tega pa nam ponuja veliko zanimivosti o ţivljenju v preteklosti, predvsem v starejši ţelezni 

dobi. Najdeni ostanki na vrhu hriba Cvinger časovno segajo v čas od 8. do 4. stoletja pred 

našim štetjem. Vsekakor pa je pomembno to, da je pot v neposredni bliţini šole, kar pomeni, 

da je lahko v veliko pomoč pri doseganju različnih učnih ciljev. Pot je predvsem primerna za 

izvajanje terenskega dela.  

 

S terenskim delom učitelj učence navaja na samostojno delo in aktivno vlogo v druţbi. 

Poznavanje domačega okolja v učencih spodbuja zanimanje za zgodovino, predvsem na 

lokalni ravni, kar pa prispeva k boljšemu poznavanju in razumevanju slovenske druţbene, 

gospodarske in kulturne zgodovine.
99

 

 

Pomembno je, da učenci poskušajo 

razumeti druţbo in ljudi ter dogodke 

iz preteklosti, in predvsem to, da se 

zavedajo druţbenih sprememb na 

lokalni ravni. Za to zavedanje pa je 

pomembno, da se zgodovina nekako 

odvija pred njihovimi očmi, 

predvsem s pomočjo stvarnih 

ostankov in učiteljeve aktivnosti.
100

  

          Slika 39: Tabla za arheološko pot ob glavni cesti (foto: V. Gorenc) 

 

Začetek poti si lahko izberete sami, saj so na voljo tri različne vstopne točke. Prva je v 

Meniški vasi, druga pri pokopališču v Dolenjskih Toplicah, tretja pa pri izvozu za teniška 

igrišča. Vse tri vstopne točke so opremljene z informativnimi tablami, kjer si lahko preberete 

kar nekaj zanimivosti. Dolenjske Toplice so turistični kraj, zato je zelo pomembno tudi to, da 

so podatki na vseh informacijskih tablah tudi v angleškem jeziku. Menim, da ima poznavanje 

                                                      
99

 Danijela Trškan, Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem (dalje: D. Trškan, Lokalna zgodovina),   Univerza 

v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 2008, str.78. 
100

Prav tam, str.11. 
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lokalne zgodovine tudi zato še toliko večji pomen, saj sta današnji razvoj kraja in turizem 

povezana predvsem z razvojem tega kraja v zgodovini.  

 

Pot je kroţno zaključena in tako še bolj zanimiva, saj se 

nikjer ne vračamo po isti poti. Njena dolţina je 2,5 km in je 

srednje zahteva, saj je ponekod treba premagati kar nekaj 

višinske razlike. S počasnim tempom pa je primerna prav 

za vsakogar. 

 

Sama pot ima veliko ciljev, ki jih lahko doseţemo. Poleg 

narave in okolja nas ob poti na posameznih točkah 

informirajo table. Na informacijskih tablah je natančneje 

opisano zgodovinsko ozadje točke, na kateri trenutno smo. 

Opis je zelo nazoren in nam omogoča laţjo predstavo 

ţeleznodobnega ţivljenja.  

 

 

Poleg številnih naravoslovnih ciljev lahko učitelj doseţe tudi mnoge druţboslovne cilje, tudi v 

prvi triadi. Med ogledom arheološke poti bi lahko učitelj dosegel cilj, predviden za prvi 

razred, pri katerem morajo učenci spoznati, da je bilo ţivljenje v preteklosti drugačno.
101

 Cilji 

v tretjem razredu devetletne osnovne šole so ţe nekoliko bolj naklonjeni samemu 

                                                      
101

 Dušan Krnel, et al., Učni načrt: program osnovnošolskega izobraţevanja. Spoznavanje okolja (dalje: D. 

Krnel, Spoznavanje okolja), Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana 2001. str. 12.  

 

Slika 41: Oznake na poti so jasne in lahko sledeče (foto: V. 

Gorenc) 

 

Slika 42: Informacijska tabla ob ostankih obzidja (foto: V. 

Gorenc) 

Slika 40: Informacijska tabla ob vstopu na 

arheološko pot (foto: V. Gorenc) 
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zgodovinskemu raziskovanju, saj učenci spoznavajo pomen kulturne dediščine ter vrednotijo 

spremembe v domačem kraju.
102

  

 

Vsekakor je cilj same poti ţeleznodobno gradišče na samem vrhu hriba, kjer je prav tako 

informacijska tabla, ki nam pojasnjuje meje nekdanjega gradišča. Natančneje nam pokaţe tudi 

lokacijo trenutnega nahajanja v širši okolici. Kot je znano, so bila vsa gradišča v ţelezni dobi 

obdana z obzidji, ki so imela predvsem varnostno funkcijo. Zelo zanimiv je pogled na ostanke 

obzidja na vrhu hriba Cvinger, saj se tako laţje prostorsko opredelimo.  

 

 

Sama predstava o tem, kako so prebivalci v preteklosti gradili ogromne konstrukcije brez 

pripomočkov, ki jih poznamo danes, je za nekatere teţko dojemljiva. Predvsem otrokom je 

lahko ogled ostankov zidu v veliko pomoč, saj si tako laţje predstavljajo širino in višino, 

predvsem pa mogočnost takratnih obzidij.  

Terensko delo se tiče terenskega okolja, kar arheološka pot vsekakor je. Vsak prostor v okolju 

ponuja nekakšne dokaze o ţivljenju ljudi v preteklosti. Na tej točki je sámo raziskovanje 

lokalne zgodovine ne le lahko dostopno za vsakega učitelja, temveč tudi zelo poceni in 

preprosto. Sámo okolje ponuja bogato učno vsebino in učna sredstva. 
103

  

 

Pot je z markacijami dobro označena, zato jo lahko od ostankov gradišča nadaljujemo proti 

mestu, kjer so bili nekoč talilne peči in gomilno središče.  

 

                                                      
102

 D. Krnel, Spoznavanje okolja, str. 20.  
103

 D. Trškan, Lokalna zgodovina, str. 82.  

 

Slika 43: Ostanek obzidja (foto: V. Gorenc) 

 

Slika 44: Pogled na zid z vrha (foto: V. Gorenc) 
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Slika 45: Markacija, s katero je pot zelo dobro označena (foto: 

V. Gorenc) 

 

Slika 46: Table nas natančno vodijo v ţeleno smer (foto: V. 

Gorenc) 

 

Vidnih ostankov talilnih peči danes na ţalost ni več, tako s prostim očesom ne moremo videti 

ničesar, zato nas tudi na tem mestu pričaka informacijska tabla, ki nam je v veliko pomoč. Na 

tabli je natančno opisan postopek pridobivanja in taljenja ţeleza, poleg tega pa je zopet 

prostorsko opredeljeno trenutno nahajanje glede na celotno območje.   

 

 

Slika 47: Informacijska tabla na mestu, kjer naj bi nekoč 

stale talilne peči (foto: V. Gorenc) 

 

Slika 48: Območje, kjer so bile v ţelezni dobi talilne peči 

(foto: V. Gorenc) 

 

Po ravni in predvsem nezahtevni poti nas markacije pripeljejo še do točke, kjer so se 

razprostirale gomile. V ţelezni dobi so gomile obsegale dokaj veliko območje, danes pa vse to 

lahko vidimo zgolj kot manjši hrib sredi gozda. Vsekakor gomile še dandanes oblikujejo 

površje Cvingerja. Raziskave gomil so ţe končane, zato tudi tu ni konkretno vidnih meja. 

Informacijska tabla pa nam nazorno pokaţe, kakšen je bil način pokopavanja in kakšni vse so 

bili najdeni pridatki v tamkajšnjih grobovih.  
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Tu je dobro viden vpliv ţivljenja v preteklosti na današnji obstoj okolice. Menim, da bi učenci 

na tej točki veliko laţje razumeli in vrednotili spremembe domačega kraja, saj je ţe samo 

površje oblikovano tako, predvsem zaradi ţeleznodobnih prebivalcev.  

 

Slika 49: Informacijska tabla na mestu, kjer so bile gomile (foto: V. Gorenc) 

 

Pot nas pelje mimo Osnovne šole Dolenjske Toplice, zato je dostop učencem in učiteljem do 

poti in naravnih danosti zelo lahek. Konec poti je na isti točki kot začetek, kar predstavlja 

poseben čar. Zaključena celota omogoča laţjo predstavo o ţivljenju v ţelezni dobi, predvsem 

pa nam omogoča, da se zavemo naravnih danosti in pomembnosti kulturne dediščine.  

 

Pot je povsem primerna za terensko raziskovanje zgodovine, vendar pa posebnih metod, ki bi 

bile značilne za tovrstno raziskovanje v Sloveniji, ni. Uporabne in koristne pa so metode, ki 

so se razvile v Veliki Britaniji. Prva je metoda opazovanja, kjer je pomembno, da učenci 

razumejo in občutijo, kako je človek deloval v določenem prostoru v preteklosti. Z 

opazovanjem iščejo dokaze o spremembah in kasneje tudi razloge za te spremembe. Druga je 

metoda odkrivanja, pri kateri je poudarjeno predvsem to, kaj učenci vidijo in kaj jim to, kar 

vidijo, pove. Tretja metoda pa je domnevanje oz. postavljanje hipotez, pri katerih učenci 

sklepajo na podlagi nekaterih dokazov, v kakšne namene so se določene stvari uporabljale 

oziroma za kaj se je uporabljal določen prostor.
104
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 D. Trškan, Lokalna zgodovina, str. 86–89.  
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Menim, da so te tri metode zelo uporabne in koristne in bi jih lahko učitelji v veliki meri 

uporabili za pripravo pouka v naravi. Katerakoli izmed teh treh metod daje zelo preprosto 

moţnost za zanimivo in zabavno učenje zgodovine, nad katero so učenci zelo navdušeni.  
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7 EMPIRIČNI DEL 

 

7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PREDMETA IN 

PROBLEMA 

 

Pouk večinoma poteka za štirimi stenami učilnice, čeprav so nekatere teme veliko bolj 

primerne za obravnavo v naravi, predvsem druţboslovne in naravoslovne vsebine, saj je 

veliko stvari ţe danih in je potrebno le, da si jih učenci ogledajo in si s tem pojasnijo določene 

predstave, ki so jih dobili v literaturi. 

 

Namen mojega diplomskega dela je ugotoviti, ali učenci poznajo zgodovino domačega kraja, 

ali poznajo in uporabljajo Arheološko pot Cvinger, predvsem pa to, ali se med poukom dovolj 

pogosto odpravijo v naravo in se učijo iz praktičnih primerov. Poleg tega pa je moj namen 

tudi primerjati ţelje učencev in realno stanje med učitelji. 

 

7.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave sem se opredelila na naslednje cilje: 

- ugotoviti, ali učenci poznajo Arheološko pot Cvinger 

- ugotoviti, ali si učenci ţelijo več pouka v naravi 

- ugotoviti, ali je pouk zunaj učilnice za učitelje prevelika odgovornost 

- ugotoviti, ali učitelji uporabljajo arheološko pot kot učno sredstvo 

- ugotoviti, ali se učitelji pri obravnavi zgodovinskih tematik odpravijo ven 

 

7.3 OPREDELITEV RAZISKOVALNIH HIPOTEZ 

 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

H1: Učitelji se raje odpravijo v muzej, kjer učenci pod strokovnim vodstvom spoznavajo 

zgodovino. 

H2: Učenci si ţelijo več pouka v naravi ter več izkustvenega učenja. 

H3: Učenci poznajo Cvinger in zgodovino tega kraja. 
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H4: Učitelji izvajajo pouk druţboslovja zunaj manj kot enkrat mesečno. 

H5: Učitelji arheološko pot uporabljajo predvsem za spoznavanje naravoslovnih vsebin in ne 

toliko druţboslovnih. 

 

7.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

7.4.1 Metoda raziskovanja 

 

Pri delu sem se osredotočila na deskriptivno (opisno) metodo empiričnega raziskovanja, pri 

nekaterih primerih pa je bila prisotna tudi eksplikativna (raziskovalna). 

 

7.4.2 Tehnika zbiranja podatkov 

 

Pri raziskovanju sem si pomagala z anketnim vprašalnikom, ki sem ga sestavila sama in s 

pomočjo katerega sem ţelela priti do odgovorov na postavljene hipoteze. 

 

7.4.3 Opis inštrumenta zbiranja podatkov 

 

Podatke sem zbirala s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov, ki sem ju sestavila sama. Prvi je 

namenjen učiteljem in je sestavljen iz 13 vprašanj. Deset vprašanj je zaprtega tipa, dve 

vprašanji sta odprtega tipa, eno vprašanje pa je kombiniranega tipa. Drugi anketni vprašalnik 

je namenjen učencem in je sestavljen iz 12 vprašanj. Deset vprašanj je zaprtega tipa, eno 

vprašanje je odprtega tipa, eno pa je kombinirano.  

Priloga: Anketni vprašalnik 

 

7.4.4 Način in proces zbiranja podatkov 

 

V raziskavo so bili vključeni učenci in učitelji OŠ Dolenjske Toplice. Izpolnjenih je bilo 14 

anketnih vprašalnikov za učitelje in 118 anketnih vprašalnikov za učence. Podatke sem zbirala 

samo enkrat. Anketirancem je bilo pojasnjeno, v kakšne namene bodo rezultati uporabljeni, in 

podali so ustrezno izjavo o privolitvi v sodelovanje. 
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7.4.5 Opis vzorca 

 

Vzorec je bil naključen, vanj so bili vključeni razredni in predmetni učitelji. Anketo so rešili 

štirje učitelji prve triade, pet učiteljev druge triade in pet učiteljev tretje triade. Prav tako pa so 

bili v vzorec vključeni učenci vseh devetih razredov. Anketo je rešilo 32 učencev prve triade, 

39 učencev druge triade in 47 učencev tretje triade.  

 

7.4.6 Obdelava podatkov 

 

Podatke sem statistično obdelala s pomočjo programa SPSS (Statistical Package for Social 

Science). Podatke sem vnesla v program, izbrala ustrezne statistične metode obdelave 

podatkov in rezultate prikazala v tabelah ter grafično. 
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7.5 REZULTATI 

 

Najprej bom predstavila rezultate anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen učiteljem. Podatki 

so urejeni in obdelani po vrstnem redu, kot si sledijo v anketi. Rezultati so prikazani v tabelah 

in grafih. 

 

Tabela 1: Število in odstotek učiteljev glede na to, ali se med poukom odpravijo ven.  

  f f % 
  Da 5 35,7 

Ne 9 64,3 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 1: Odstotek učiteljev glede na to, ali se med poukom odpravijo ven. 

 

Več kot polovica učiteljev (64,3 %) se med poukom ne odpravi v okolico šole, 35,7 % pa jih 

je odgovorilo, da se med poukom odpravijo v okolico šole. 

  

To pomeni, da več kot polovica učiteljev pouk izvaja zgolj znotraj učilnice. Primerljiv je 

rezultat, prikazan v tabeli 13, kjer je 93,2 % učencev odgovorilo, da so radi v naravi in jo radi 

raziskujejo. 
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Tabela 2: Število in odstotek učiteljev glede na to, kako pogosto se med poukom 

odpravijo ven.  

  f f % 

 1-krat tedensko 3 21,4 

2-krat mesečno 1 7,1 

1-krat mesečno 1 7,1 

2–4-krat letno 9 64,3 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 2: Odstotek učiteljev glede na to, kako pogosto se med poukom odpravijo ven. 

 

Več kot polovica učiteljev (64,3 %) izvaja pouk v naravi vsaj dva- do štirikrat letno, 21,4 % 

učiteljev ima pouk zunaj enkrat na teden, 7,1 % učiteljev pa to izvaja enkrat ali dvakrat 

mesečno. 

 

Menim, da bi se pouk zunaj lahko izvajal več kot dva- do štirikrat letno, saj je v učnem načrtu 

kateregakoli razreda veliko tem, ki se zelo preprosto izvedejo v naravi. Rezultat je primerljiv 

z rezultatom, prikazanim v grafu 15, kjer je največ učencev odgovorilo, da se med poukom 

odpravijo v naravo le dva- do štirikrat letno. 
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Tabela 3: Število in odstotek učiteljev glede na predmet, pri katerem se največkrat 

odpravijo ven. 

  f f % 

 Geografija 1 7,1 

Naravoslovje 1 7,1 

Naravoslovje in tehnika 3 21,4 

Slovenščina 1 7,1 

Spoznavanje okolja 6 42,9 

Športna vzgoja 1 7,1 

Tehnika 1 7,1 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 3: Odstotek učiteljev glede na predmet, pri katerem se največkrat odpravijo ven. 

 

Največ učiteljev (42,9 %) pouk v naravi izvaja pri spoznavanju okolja, nekoliko manjkrat 

(21,4 %) se v naravo odpravijo pri predmetu naravoslovje in tehnika, vsi drugi predmeti pa so 

enakovredno zastopani z vidika obravnave vsebin v naravi.  
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Menim, da se učitelji v naravo odpravijo zgolj pri tistih predmetih oziroma temah, ki so 

najbolj smiselne in predvsem laţje za obravnavo zunaj. Največ učiteljev se odpravi ven pri 

predmetu spoznavanje okolja, kjer so tudi teme najbolj preproste za tovrstno obravnavo. 

Rezultat je primerljiv z rezultatom, ki je prikazan v grafu 4. 

 

Tabela 4: Število in odstotek učiteljev glede na to, kako pogosto izvajajo pouk 

druţboslovja v naravi. 

  f f % 

  1-krat mesečno 3 21,4 

2–4-krat letno 9 64,3 

Nikoli 2 14,3 

Skupaj 14 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot polovica učiteljev (64,3 %) pouk druţboslovja izvaja v naravi vsaj 2–4-krat letno, 

21,4 % učiteljev je odgovorilo, da izvajajo pouk druţboslovja v naravi enkrat mesečno, 14,3 

% pa jih je odgovorilo, da pri pouku druţboslovja nikoli ne grejo ven.  

 

S tem rezultatom lahko potrdim hipotezo 5, v kateri sem predvidevala, da učitelji pouk 

druţboslovja izvajajo zunaj manj kot enkrat mesečno. Menim, da so teme pri tem predmetu 

nekoliko bolj naklonjene obravnavi zunaj kot teme pri drugih predmetih, vendar to še vseeno 

Graf 4: Odstotek učiteljev glede na to, kako pogosto izvajajo pouk druţboslovja v naravi. 
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ni razlog, da se pri drugih predmetih pouka v naravi ne izvaja zgolj zato, ker je priprava na 

tovrstno izvajanje prezahtevna.  

 

Tabela 5: Število in odstotek učiteljev glede na to, ali se pouku v naravi raje izognejo ali 

ne. 

  f f % 

 Da 3 21,4 

Ne 11 78,6 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 5: Odstotek učiteljev glede na to, ali se pouku v naravi raje izognejo ali ne. 

 

Večina učiteljev (78,6 %) je odgovorila, da se pouku v naravi ne izogibajo, preostali (21,4 %) 

pa pravijo, da se pouku zunaj raje izognejo.  

 

Rezultati v tabeli 5 prikazujejo, da se večina učiteljev pouku v naravi ne izogiba, vendar pa se 

jih kljub temu več kot polovica med poukom ne odpravi ven, ko sem ţe omenila. Menim, da 

je rezultat takšen predvsem zato, ker učitelji na obravnavanje določenih tematik gledajo zelo 

ozko in je to vezano na učilnico, zato menijo, da se pouku v naravi ne izogibajo, vendar ga 

izvajajo v učilnici, ker je tako bolj preprosto. 
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Tabela 6: Število in odstotek učiteljev glede na njihovo mnenje o tem, ali je pouk v 

naravi prevelika odgovornost. 

  
f f % 

 Da 5 35,7 

Ne 9 64,3 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 6: Odstotek učiteljev glede na njihovo mnenje o tem, ali je pouk v naravi prevelika 

odgovornost. 

Nekaj več kot polovica učiteljev (64,3 %) meni, da pouk v naravi ni prevelika odgovornost za 

njih, preostali (35,7 %) pa menijo ravno nasprotno.  

 

Več kot polovica učiteljev meni, da pouk v naravi ni prevelika odgovornost, vendar kot ţe 

omenjeno, se jih kar velik odstotek med poukom ne odpravi ven ali pa to storijo 2–4-krat 

letno. Menim, da se tu ponovno pokaţe to, da je priprava na pouk zunaj dokaj zahtevna, zato 

učitelji raje izberejo laţji način za obravnavo določene tematike.  
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Tabela 7: Število in odstotek učiteljev glede na to, kam v okolici se največkrat odpravijo. 

  f f % 

 Gozd 6 42,9 

Igrišče 2 14,3 

Jasa 1 7,1 

Knjiţnica 1 7,1 

Okolica šole 3 21,4 

Trim steza 1 7,1 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 7: Odstotek učiteljev glede na to, kam v okolici se največkrat odpravijo. 

 

Največ učiteljev (42,9 %) se najraje odpravi v bliţnji gozd, 21,4 % se jih odpravi v bliţnjo 

okolico šole, 14,3 % učiteljev gre na igrišče, drugi pa se odpravijo na trim stezo, jaso ali v 

knjiţnico.  

 

Rezultat, prikazan v grafu 7, je zanimiv predvsem zato, ker je večina učiteljev odgovorila, da 

pouk v naravi najpogosteje izvajajo kar v bliţnjem gozdu, kjer je tudi ţe začetek oziroma del 

arheološke poti. Vendar pa je zato presenetljiv rezultat, prikazan v tabeli 8, kjer nekoliko manj 

kot polovica učiteljev arheološko pot pozna le delno, kar pomeni, da se verjetno po njej še 

niso odpravili v celoti in je zato tudi ne uporabljajo za doseganje določenih učnih ciljev pri 

pouku. Preseneča pa me tudi sicer majhen odstotek tistih učiteljev, ki arheološke poti sploh ne 

poznajo. Predvidevam, da gre predvsem za učitelje, ki prihajajo iz drugih krajev in se še niso 

dodobra pozanimali, kaj vse jim okolica šole ponuja. 
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Tabela 8: Število in odstotek učiteljev glede poznavanja Arheološke poti Cvinger. 

  f f % 

 Da 6 42,9 

Delno 6 42,9 

Ne 2 14,3 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 8: Odstotek učiteljev glede poznavanja Arheološke poti Cvinger. 

 

Nekaj manj kot polovica učiteljev (42,9 %) je odgovorila, da poznajo arheološko pot, enako 

število jih je odgovorilo, da pot poznajo le delno, 14,3 % učiteljev pa arheološke poti ne 

pozna.  
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Tabela 9: Število in odstotek učiteljev glede na to, ali uporabljajo arheološko pot kot 

učno sredstvo. 

  f f % 

 Da 5 35,7 

Ne 9 64,3 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 9: Odstotek učiteljev glede na to, ali uporabljajo arheološko pot kot učno sredstvo. 

 

Več kot polovica učiteljev (64,3 %) Arheološke poti Cvinger ne uporablja kot učno sredstvo, 

35,7 % pa jih je odgovorilo ravno obratno.  

 

Pri tem rezultatu je opazno, da več kot polovica učiteljev arheološke poti ne uporablja kot 

učno sredstvo. Dobro poznavanje poti je vsekakor ključnega pomena za njeno uporabo. 

Menim, da učitelji premalo poznajo danosti, ki jih imajo v neposredni bliţini šole, in jih zato 

tudi premalo uporabljajo.  
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Tabela 10: Število in odstotek učiteljev glede na to, kako pogosto obiščejo muzej. 

  f f % 

 Da, 1-krat letno 3 21,4 

Da, 2–3-krat letno 2 14,3 

Ne 9 64,3 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 10: Odstotek učiteljev glede na to, kako pogosto obiščejo muzej. 

 

Večina učiteljev (64,3 %) je odgovorila, da ne obiskujejo muzeja, 21,4 % jih je odgovorilo, da 

se v muzej odpravijo enkrat letno, 14,3 % pa se jih v muzej odpravi 2–3-krat letno.  

 

Rezultati v grafu 10 prikazujejo, kako pogosto učitelji obiščejo muzej in tako s strokovno 

pomočjo doseţejo določene učne cilje. Več kot polovica učiteljev muzeja ne obišče nikoli. 

Glede na to, da jih je enak odstotek odgovorilo tudi, da se med poukom nikoli ne odpravijo iz 

učilnice, lahko sklepam, da pri več kot polovici anketiranih učiteljev pouk poteka zgolj v 

učilnici, kar je vsekakor povezano z nerealizirano ţeljo učencev po pogostejšem izvajanju 

pouka v naravi. Menim, da sta obisk muzeja in strokovno vodstvo še vedno boljši izbiri kot 

zgolj pouk v učilnici s pomočjo slikovnega gradiva. Muzeji učencem omogočajo konkreten 

ogled določenih predmetov in tako s pomočjo vizualizacije laţje dobijo določene predstave. 

Na podlagi tega rezultata moram zavrniti hipotezo 1, kjer sem zatrjevala, da se učitelji raje 

odpravijo v muzej, kjer učenci pod strokovnim vodstvom spoznavajo zgodovino. Glede na to, 

da je več kot polovica učiteljev odgovorila, da nikoli ne obiščejo muzeja, je primerljiv tudi 
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rezultat, prikazan v grafu 11, kjer je točno polovica učiteljev odgovorila, da si določene stvari 

med obravnavo vedno ogledajo v okolici, kar pomeni, da se odpravijo ven in si stvari, ki so 

bistvene za trenutno obravnavano tematiko, ogledajo. Menim pa, da je kar precej velik 

odstotek tistih učiteljev, ki to naredijo le delno, iz česar sklepam, da se nekateri učitelji 

odpravijo v naravo le takrat, ko je tovrstna obravnava veliko bolj logična in predvsem laţja.  

 

Tabela 11: Število in odstotek učiteljev glede na to, ali si kulturno dediščino v domačem 

kraju ogledajo skupaj z učenci. 

  f f % 

 Dane stvari v okolici si 

vedno ogledamo. 

7 50,0 

Delno 5 35,7 

Nikoli 2 14,3 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 11: Odstotek učiteljev glede na to, ali si kulturno dediščino v domačem kraju ogledajo 

skupaj z učenci. 

 

Polovica učiteljev je odgovorila, da si kulturno dediščino v okolici z učenci vedno ogledajo, 

35,7 % učiteljev je odgovorilo, da si stvari v okolici ogledajo le delno , delno pa jih 

obravnavajo v razredu, 14,3 % učiteljev pa si stvari v okolici z učenci nikoli ne ogledajo. 
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Tabela 12: Število in odstotek učiteljev glede na njihovo mnenje o tem, ali učenci dovolj 

poznajo zgodovino domačega kraja. 

 

  f f % 

 Delno 8 57,1 

Ne 6 42,9 

Skupaj 14 100,0 

 

 

Graf 12: Odstotek učiteljev glede na njihovo mnenje o tem, ali učenci dovolj poznajo zgodovino 

domačega kraja. 

 

Nekaj več kot polovica učiteljev (57,1 %) je odgovorila, da učenci delno poznajo zgodovino 

domačega kraja, 42,9 % jih je odgovorilo, da učenci ne poznajo dovolj zgodovine, nihče od 

učiteljev pa ni odgovoril s pritrdilnim odgovorom, da učenci dovolj poznajo zgodovino 

domačega kraja.  

 

Rezultati v grafu 12 prikazujejo mnenje učiteljev, kako dobro učenci poznajo zgodovino 

domačega kraja. Zanimivo je, da nihče od učiteljev ne meni, da učenci dovolj dobro poznajo 

zgodovino domačega kraja, jih je pa nekaj več kot polovica odgovorila, da učenci delno 

poznajo zgodovino, kar precej velik deleţ pa je tistih učiteljev, ki menijo, da učenci ne 

poznajo dovolj zgodovine domačega kraja. Menim, da so prav učitelji tisti, ki učence 

seznanijo z določenimi dejstvi, ki jim bodo v pomoč pri poznavanju zgodovine. Mislim, da je 

učenje zunaj bistven pogoj za zavedanje o kulturni dediščini in zgodovini domačega kraja, 

vendar, kot ţe omenjeno, se pouk v naravi izvaja bolj redko, s čimer pa učenci nimajo veliko 

moţnosti za zavedanje pomembnosti poznavanja preteklosti domačega kraja, saj je ta 

predpogoj za razvoj in trenutni obstoj kraja.  
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Predstavila bom rezultate anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen učencem. Podatki so 

urejeni in obdelani po vrstnem redu, kot si sledijo v anketi. Rezultati so prikazani v tabelah in 

grafih. 

 

Tabela 13: Število in odstotek učencev glede na to, ali radi raziskujejo naravo. 

  f f % 

 Da 110 93,2 

Ne 8 6,8 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 13: Odstotek učencev glede na to, ali radi raziskujejo naravo. 

 

Večina učencev (93,2 %) je odgovorila, da so radi v naravi in jo raziskujejo, manj (6,8 %) pa 

jih je odgovorilo, da tega ne marajo.  

 

Učenci v večini radi raziskujejo naravo, iz česar sklepam, da jim pouk v naravi ne predstavlja 

napora, ampak zgolj zabavno učenje.  
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Tabela 14: Število in odstotek učencev glede na to, ali imajo radi pouk v naravi. 

  f f % 

 Da 108 91,5 

Ne 10 8,5 

Skupaj 118 100,0 

 

 

 

 

Graf 14: Odstotek učencev glede na to, ali imajo radi pouk v naravi. 

 

Večina učencev (91,5 %) je odgovorila, da imajo radi pouk v naravi, majhen deleţ (8,5 %) pa 

jih meni ravno obratno. 
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Tabela 15: Število in odstotek učencev glede na to, kolikokrat se med poukom odpravijo 

v naravo. 

  f f % 

 1-krat na teden 12 10,2 

2-krat na mesec 37 31,4 

1-krat na mesec 22 18,6 

2–4-krat letno 47 39,8 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 15: Odstotek učencev glede na to, kolikokrat se med poukom odpravijo v naravo. 

 

Največ učencev (39,8 %) je odgovorilo, da se v naravo odpravijo 2–4-krat letno, nekoliko 

manj (31,4 %) jih je odgovorilo, da imajo pouk v naravi dvakrat mesečno, 18,6 % jih pravi, da 

to storijo enkrat mesečno, le desetina (10,2 %) pa jih je odgovorila, da se med poukom 

odpravijo ven vsaj enkrat na teden.  

 

Rezultat je primerljiv z odgovori učiteljev, ki so ravno tako največkrat odgovorili, da se med 

poukom odpravijo ven 2–4-krat na leto. Učne vsebine so vsekakor veliko bolj obseţne in 

primerne za obravnavo zunaj učilnice, zato menim, da bi se pouk v naravi lahko izvajal 

večkrat.  
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Tabela 16: Število in odstotek učencev glede na ţeljo, da bi se med poukom večkrat 

odpravili ven. 

  f f % 

 Da 108 91,5 

Ne 10 8,5 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 16: Odstotek učencev glede na ţeljo, da bi se med poukom večkrat odpravili ven. 

 

Velika večina učencev (91,5 %) si ţeli, da bi se med poukom večkrat odpravili ven in 

raziskovali, le majhen deleţ (8,5 %) jih je odgovorilo obratno. 

 

Učenci si ţelijo več pouka v naravi glede na rezultate, prikazane v grafu 16, saj jih je kar 91,5 

% odgovorilo tako. Majhen deleţ je tistih učencev, ki si ne ţelijo več pouka v naravi, saj 

imajo raje pouk v učilnici. Glede na ţe predstavljene rezultate in na dejstvo, da se večina 

učiteljev odpravi ven med poukom le 2–4-letno, lahko sklepam, da učenci nimajo veliko 

izkušenj s tovrstnim učenjem, vendar pa v tem zelo uţivajo. 

 

Ravno s tem rezultatom lahko potrdim drugo hipotezo, v kateri trdim, da si učenci ţelijo več 

pouka v naravi ter več izkustvenega učenja. Menim pa, da je to, da se več kot polovica 

učiteljev med poukom ne odpravi ven, zelo povezano z ţeljo učencev po pogostejšem 

izvajanju pouka v naravi. Vsekakor je za učence tovrstno učenje zanimivejše in zabavno, 

hkrati pa je lahko tudi veliko bolj učinkovito. 
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Tabela 17: Število in odstotek učencev glede na to, ali poznajo pojem arheologija. 

 

  f f % 

 Da 70 59,3 

Ne 48 40,7 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 17: Odstotek učencev glede na to, ali poznajo pojem arheologija. 

 

Nekaj več kot polovica učencev (59,3 %) pozna pomen pojma arheologija, slaba polovica 

(40,7 %) pa pomena tega pojma ne razume. 

Menim, da rezultat ni odraz dejanskega stanja, saj so bili v anketo vključeni tudi učenci prve 

triade, ki tega pojma še niso usvojili. Vseeno pa bi lahko pojem poznali, čeprav ga ne 

razumejo in ga ne znajo obrazloţiti.  
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Tabela 18: Število in odstotek učencev glede na to, ali vedo, da je v bliţini šole 

arheološka pot. 

 

  f f % 

 Da 85 72,0 

Ne 33 28,0 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 18: Odstotek učencev glede na to, ali vedo, da je v bliţini šole arheološka pot. 

 

Večina učencev (72,0 %) pozna arheološko pot, ki je neposredno ob šoli, nekaj (28,0 %) pa 

jih je odgovorilo, da te poti ne poznajo.  

 

Večina učencev ve, da je v bliţini šole arheološka pot, vendar pa menim, da je še zmeraj velik 

odstotek tistih, ki tega ne vedo, saj je tako odgovorilo kar 28 % učencev. Ponovno menim, da 

je ta rezultat povezan s tem, da so odgovarjali učenci niţjih razredov, vendar pa gre tokrat za 

samo zavedanje, da obstaja takšna pot, ki je v neposredni bliţini šole, zato menim, da bi lahko 

tudi učenci niţjih razredov vedeli za to pot. Vsekakor je veliko odvisno od učiteljev in tudi 

staršev, kako zgodaj učence seznanijo s tem, predvsem pa, kako jim predstavijo pomembnost 

te poti. 
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Tabela 19: Število in odstotek učencev glede na to, ali so ţe bili na Cvingerju. 

  f f % 

 Da 101 85,6 

Ne 17 14,4 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 19: Odstotek učencev glede na to, ali so ţe bili na Cvingerju. 

 

Večina učencev (85,6 %) je ţe bila na Cvingerju, kjer poteka arheološka pot, 14,4 % učencev 

pa tam še ni bilo.  

 

Zanimiv je rezultat, prikazan v grafu 19, kjer je le 14,4 % učencev odgovorilo, da še nikoli 

niso bili na Cvingerju, vendar pa jih, kot ţe omenjeno, kar 28 % ne pozna arheološke poti, ki 

poteka ravno po Cvingerju. Sklepam, da je kar veliko učencev hodilo po poti zgolj iz 

naravoslovnih razlogov, ne pa toliko iz druţboslovnih, in posledično tudi niso bili seznanjeni 

z arheološko potjo, ki razlaga zgolj zgodovinska dejstva in najdbe. 
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Tabela 20: Število in odstotek učencev glede na to, s kom so bili na Cvingerju. 

  f f % 

 Nisem bil/a 17 14,4 

S prijatelji 12 10,2 

S sorodniki 1 0,8 

S starši 41 34,7 

S šolo 42 35,6 

Sam/a 3 2,5 

Vrtec 2 1,7 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 20: Odstotek učencev glede na to, s kom so bili na Cvingerju. 

 

35,6 % učencev je odgovorilo, da so Cvinger obiskali s šolo, 34,7 % jih je odgovorilo, da so 

bili na Cvingerju s starši, 14,4 % učencev še nikoli ni bilo na Cvingerju, 10,2 % jih je 

odgovorilo, da so bili tam s prijatelji, drugi pa so bili sami, z vrtcem ali s sorodniki.  

 

Rezultati, prikazani v grafu 20, kaţejo na to, da so bili učenci najpogosteje na Cvingerju s 

šolo, iz česar lahko ponovno sklepam, da so glede na dobljene rezultate kraj obiskali iz 

naravoslovnih ali pa predvsem športnih razlogov, zelo malokrat pa so bili seznanjeni tudi z 

druţboslovnimi dejavniki in s samo arheološko potjo. Glede na to, da nekateri učenci še niso 

bili na Cvingerju in da jih nekaj sploh ne pozna arheološke poti, je rezultat, prikazan v grafu 

21, predvidljiv. Nekaj več kot polovica učencev pot pozna in je seznanjena s pomenom 
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pojasnjevalnih tabel, ki so jih srečali na poti, slaba polovica pa teh tabel ne pozna, saj jih 

nekaj na Cvingerju sploh še nikoli ni bilo ali pa so bili tam iz povsem drugih razlogov. 

Menim, da bi se kljub temu lahko ustavili pri pojasnjevalnih tablah in se s tem seznanili. 

Seveda je to predvsem naloga učitelja, mislim pa, da bi lahko vsak izmed učiteljev učence 

seznanil s tablami in zgodovino tega območja, ne glede na to, kakšni so njegovi cilji. 

 

Tabela 21: Število in odstotek učencev glede na poznavanje pojasnjevalnih tabel na 

arheološki poti. 

 

  f f % 

 Da 67 56,8 

Ne 51 43,2 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 21: Odstotek učencev glede na poznavanje pojasnjevalnih tabel na arheološki poti. 

 

Malo več kot polovica učencev (56,8 %), ki so bili na Cvingerju, se je ustavila pri 

pojasnjevalnih tablah, nekoliko manj kot polovica (43,2 %) pa tega ni storila.  
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Tabela 22: Število in odstotek učencev glede na to, kdo jim je pojasnil pomen 

pojasnjevalnih tabel. 

  f f % 

 Da, 

učiteljica 

32 27,1 

Da, starši 33 28,0 

Da, prijatelji 2 1,7 

Ne 51 43,2 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 22: Odstotek učencev glede na to, kdo jim je pojasnil pomen pojasnjevalnih tabel. 

 

28 % učencev je odgovorilo, da so jim starši razloţili pomen pojasnjevalnih tabel, nekoliko 

manj (27,1 %) jih je odgovorilo, da je to storila učiteljica, 1,7 % jih pravi, da so jim table 

obrazloţili prijatelji, malo manj kot polovici (43,2 %) pa pomena tabel ni obrazloţil nihče.  

 

Zanimiv je podatek, da kar 43,2 % učencem nihče ni pojasnil pomena teh tabel, čeprav so na 

Cvingerju bili in so table opazili. Opazila sem, da so učitelji in starši nekje enakovredno 

zastopani pri tem, ali so svojim učencem ali otrokom pojasnili namen teh tabel. Menim, da bi 

lahko učitelji veliko bolj pogosto in hitreje seznanili učence s tablami in s tem tudi z 

arheološko potjo. Posledično bi učence vsekakor zanimalo, kaj vse to pomeni, in bi se sami 

ţeleli seznaniti z nekaterimi dejstvi, ki opisujejo ţivljenje v takratnem obdobju, in kako so ta 

dejstva vplivala na razvoj domačega kraja.  
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Tabela 23: Število in odstotek učencev glede na to, ali so se po arheološki poti kdaj 

odpravili med poukom druţboslovja. 

  f f % 

 Da 20 16,9 

Ne 98 83,1 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 23: Odstotek učencev glede na to, ali so se po arheološki poti kdaj odpravili med poukom 

druţboslovja. 

 

Večina učencev (83,1 %) se med poukom druţboslovja ni nikoli odpravila po arheološki poti, 

16,9 % učencev pa se je odpravilo po arheološki poti med poukom druţboslovja.  

 

Večina učencev se med poukom druţboslovja ni nikoli odpravila po arheološki poti, kot 

kaţejo rezultati, prikazani v grafu 23. Glede na ta rezultat lahko delno potrdim hipotezo 5, 

kjer sem zatrjevala, da učitelji uporabljajo arheološko pot bolj za doseganje naravoslovnih 

ciljev kot pa druţboslovnih. Večina učencev je res odgovorila, da se med poukom 

druţboslovja niso odpravili po arheološki poti. Iz tega lahko sklepam, da učitelji te poti ne 

uporabljajo za doseganje druţboslovnih oziroma zgodovinskih ciljev. Vsekakor pa ne morem 

trditi, da učitelji to pot uporabljajo bolj za doseganje naravoslovnih ciljev, saj tega nisem 

izvedela, morda je v veliki meri pot primerna za razne športne aktivnosti. Iz tega razloga, kot 

ţe omenjeno, lahko to hipotezo potrdim le delno. Morda bi lahko iz podatka, prikazanega v 

grafu 24, sklepala, da učitelji v večini uporabljajo pot za doseganje naravoslovnih ciljev, saj je 

največ učencev odgovorilo, da so se med hojo po arheološki poti naučili nekaj novega 
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predvsem o naravi, vendar je deleţ teh učencev nekoliko premajhen, da bi s tem lahko 

dokončno potrdila postavljeno hipotezo. 

 

Tabela 24: Število in odstotek učencev glede na to, kaj so se novega naučili med hojo po 

arheološki poti. 

  f f % 

 Gradišče, obzidje 8 6,8 

Izkopanine 7 5,9 

Nič 16 13,6 

Nisem še bil/a 17 14,4 

O naravi 20 16,9 

O preteklosti 13 11,0 

O zgodovini Cvingerja 6 5,1 

Obzidje 15 12,7 

Oroţje 1 0,8 

Pokopališče 4 3,4 

Potek arheološke poti 3 2,5 

Talilne peči 5 4,2 

Ţivljenje pred našim štetjem 3 2,5 

Skupaj 118 100,0 

 

 

Graf 24: Odstotek učencev glede na to, kaj so se novega naučili med hojo po arheološki poti. 
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Deleţ učencev, ki so si med hojo po arheološki poti dejansko zapomnili nekatera zgodovinska 

dejstva, je zelo majhen. Menim, da so predstave učencev o tem, kaj se je na tem območju 

dogajalo, zelo slabe, saj jih je le malo takšnih, ki so v svojih odgovorih uporabili izraze, kot so 

talilne peči, ţelezna doba, izkopanine, najdeno oroţje itd. Ravno rezultati, prikazani v grafu 

24, kaţejo na to raznolikost in neenotnost predstav o tem, kaj se je na tem območju dogajalo. 

Na podlagi tega lahko zavrnem hipotezo 3, kjer sem zatrjevala, da učenci poznajo Cvinger in 

njegovo zgodovino. Menim, da je razlog predvsem v neusklajenosti učiteljev, saj bi lahko, kot 

ţe omenjeno, vsak izmed učiteljev učencem na kratko opisal in predstavil nekatera 

zgodovinska dejstva, ki bi tudi mlajšim učencem kasneje olajšala predstave in učenje 

zahtevnejših vsebin.  
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8 DIDAKTIČNI DEL 

 

Cilji v učnih načrtih so zelo različni, vendar je kar nekaj takih, ki se jih lahko doseţe s 

poukom v naravi. Predvsem druţboslovni cilji v 4. in 5. razredu devetletne šole so oblikovani 

za izkustveno učenje.  

 

V četrtem razredu naj izpostavim predvsem naslednje cilje: 

 

 Učenci znajo našteti in pokazati glavne in stranske strani neba ter določati glavne 

strani neba z uro in kompasom.  

 

Orientacija v naravi je ključnega pomena tudi za splošno znanje učencev. Sama bi to aktivnost 

zagotovo izvajala v naravi, kjer bi se učenci dejansko seznanili z uporabo kompasa in ure.  

Primer izvedbe sem opisala tudi v učni pripravi za četrti razred (priloga 2). 

 

 Učenci raziskujejo in spoznavajo razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske 

spomenike. 

 Učeni raziskujejo in spoznavajo spreminjanje domačega kraja. 

 Učenci raziskujejo in spoznavajo življenje v domačem kraju nekoč in danes.  

 

Razvoj domačega kraja se vsekakor najbolje opazi prek različnih fotografij, ki prikazujejo 

določena področja in na katerih je razvoj najbolj opazen. Vsekakor pa menim, da je ogled 

stavb ali pa zgolj ostankov v naravi veliko bolj efektiven, saj si učenci laţje predstavljajo, 

kako je ţivljenje potekalo. Sama sem cilje vključila v učno pripravo za četrti razred (priloga 

1), kjer bi se z učenci dejansko pogovorili, kako je ţivljenje ţeleznodobnih prebivalcev 

vplivalo na podobo tega kraja. Vsekakor so ostanki gomil oblikovali današnje površje, poleg 

tega pa je bilo ţelezarstvo ključna dejavnost, ki je vsekakor vplivala na razvoj kraja ţe v 

preteklosti.  
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V petem razredu pa bi izpostavila naslednje cilje: 

 

 Učenci spoznavajo naravne danosti kot pogoj za življenje v preteklosti in prihodnosti. 

 

 

Učenci lahko v naravi dejansko opazijo, kaj ta ponuja in kako so prebivalci v preteklosti to 

izkoristili za laţje ţivljenje na tem območju. Naravne danosti pa vsekakor tudi danes 

pripomorejo k razvoju kraja in boljšemu ţivljenju. V pripravi za peti razred (priloga 3) bi se z 

učenci odpravila po arheološki poti, kjer so vidni ostanki ţeleznodobnih prebivalcev. Skupaj 

bi si ogledali prostor, na katerem so ţiveli, in kakšne pogoje za ţivljenje so imeli, hkrati pa bi 

se pogovorili o tem, kaj vse danes prebivalci izkoriščajo za ţivljenje v Dolenjskih Toplicah.  

 

 Učenci se znajo orientirati v času in prostoru. 

 

Teoretično znanje o orientaciji je le del znanja, ki naj bi ga s tem ciljem učenci pridobili. 

Vsekakor je za uporabo kompasa potrebno teoretično znanje, vendar pa menim, da je 

preizkušanje v naravi veliko bolj učinkovito. Praktično znanje okrepi teoretično znanje. 

Orientacija na zemljevidu in branje teh sta zelo pomembna, vendar pa je ugotavljanje, kje v 

naravi trenutno smo in to označiti na zemljevidu, še korak dlje v tem znanju. V učni pripravi 

za peti razred (priloga 3) je način dela ravno takšen, saj morajo učenci teoretično znanje 

uporabiti v praksi in se orientirati na prostem.  

 

 Učenci ugotavljajo in vrednotijo vpliv človeka na spreminjanje narave. 

 

Vsakršno spreminjanje narave najlaţje vrednotimo in ugotovimo z dejanskim ogledom. 

Seveda je treba imeti za dobro primerjavo in nekakšno konstruktivno ugotovitev slikovne 

vire, kakšna je bila narava pred tem. Učenci si bodo stvari laţje zapomnili, če jih bodo videli. 

Za primer lahko vzamemo ţeleznodobne gomile, ki se jih dandanes več ne vidi in so ţe 

popolnoma raziskane na Cvingerju. Vseeno pa so gomile oblikovale današnje površje in 

učenci si to lahko pogledajo v naravi, nato pa lahko na podlagi znanih dejstev vrednotijo, 

kako je človek s svojim obstojem ţe v preteklosti spreminjal naravo. Vse to lahko poveţejo z 

današnjim ţivljenjem in s tem, kako danes človek vpliva na spreminjanje narave.  
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 Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in ga primerjajo z današnjim. 

 

V mojem primeru lahko učenci med hojo po arheološki poti spoznajo kar nekaj dejstev o tem, 

kako so ljudje v preteklosti ţiveli na tem območju. Vsekakor spoznajo pomen obzidja, glavno 

dejavnost – ţelezarstvo in način pridelovanja tega. Informacijske table in tudi razlaga učitelja 

pripomorejo k nekakšni celotni sliki ţivljenja ljudi v ţelezni dobi. Vsa ta dejstva lahko 

uporabijo pri primerjavi takratnega ţivljenja z današnjim. Na tem mestu bi se pogovorili tudi 

o ţivljenju naših dedkov in babic in ali je bilo njihovo ţivljenje drugačno od našega ter zakaj. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

Izvajanje pouka v naravi je zahtevno delo, vendar lahko prinese zelo dobre učne rezultate. 

Okolje, v katerem ţivimo, nam ponuja nešteto moţnosti, ki pa jih moramo preučiti in 

izkoristiti na način, ki nam najbolj ustreza.  

 

Glede na rezultate, dobljene v raziskavi, lahko rečem, da se pouk zunaj izvaja zelo redko. 

Glede na naravne danosti, ki jih imajo učitelji OŠ Dolenjske Toplice na dosegu roke, bi pouk 

lahko potekal na različne načine. Več kot polovica učiteljev se med poukom ne odpravi ven, 

hkrati pa si zelo velik deleţ učencev ţeli več pouka v naravi. Seveda je pouk v naravi za 

učence nov način dela, v katerem neizmerno uţivajo. Vsekakor je treba učence pravilno 

motivirati in jih spodbujati h konstruktivnemu delu, sicer se takšna oblika dela lahko sprevrţe 

v kaos. Ravno druţboslovne in naravoslovne teme so tiste, ki so najprimernejše za izvedbo 

zunaj. Morda nekoliko bolj naravoslovne, vendar menim, da je učenje druţboslovnih tematik 

v naravi za učence lahko veliko bolj zanimivo. Predvsem zgodovinske tematike so tiste, ki so 

lahko precej dolgočasne, če si učenci ne znajo predstavljati oziroma se vţiveti v situacijo, kot 

je bila v preteklosti. Arheološka pot Cvinger v Dolenjskih Toplicah je po mojem mnenju 

idealna za izvajanje zelo raznoličnih vsebin. V diplomskem delu sem se osredotočila 

predvsem na izvedbo druţboslovnih vsebin na tem področju. Seveda je za dobro izvedbo učne 

ure v naravi potrebno dobro poznavanje poti, kar pa vsekakor niso pokazali dobljeni rezultati, 

saj skoraj polovica vprašanih učiteljev Arheološko pot Cvinger pozna le delno. Dejstvo je, da 

v primeru slabega poznavanja poti učitelj ne bo organiziral učne ure na tem območju. Sami 

učenci pa arheološko pot poznajo oziroma vedo, da tam je, in so v veliki večini tam tudi ţe 

bili. Največkrat brez kakšne prave razlage in pojasnitve, ki bi jim dala moţnost, da bi si 

določena dejstva zapomnili. Menim, da bi se morali učitelji nekoliko bolj organizirati in 

pozanimati, kaj vse jim okolica ponuja, in to izkoristiti sebi in učencem v prid. Glede na to, da 

so učenci ţeljni znanja in jih določena zgodovinska dejstva zelo zanimajo, bi po mojem 

mnenju učitelji zelo hitro dosegli ţeleno raven znanja.  

 

To, da je razmerje med učitelji in starši, ki so svoje otroke oziroma učence peljali po 

arheološki poti, skoraj enako, me preseneča. Rezultat lahko pomeni dvoje, in sicer da so starši 

učencev zelo ambiciozni in ţelijo svoje otroke podučiti o domačem kraju in njegovem razvoju 

ter so se na arheološko pot odpravili predvsem zato, ker je zelo blizu. Po drugi strani pa lahko 
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predvidevamo, da se učitelji, glede na dobljene rezultate, zelo malokrat odpravijo ven med 

poukom. Menim, da bi učitelji lahko poskrbeli, da bi učenci vedeli čim več o domačem kraju, 

o njegovem razvoju in zgodovini na tem območju.  

 

Zelo veliko učencev je odgovorilo, da se po arheološki poti niso odpravili med poukom 

druţboslovja, kar ponovno kaţe na to, da učitelji niso seznanjeni s tem, kaj arheološka pot 

ponuja. Vsekakor se druţboslovni cilji predvsem v drugi triadi navezujejo na delo na terenu. 

Sama sem se osredotočila predvsem na četrti in peti razred, kjer so cilji res smiselni za 

izvedbo zunaj, arheološka pot pa je idealna za tovrstno delo. Menim, da bi učitelji morali 

nekoliko več truda vloţiti v učenje z odkrivanjem, saj se pri tem učenci res počutijo kot pravi 

raziskovalci in posledično sploh ne vedo, da se učijo, in je vse skupaj za njih zelo zabavno. 

Na koncu pa kot učitelj še vedno doseţeš določeno znanje, ki naj bi ga učenci imeli.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko rečem, da bi učitelji na OŠ Dolenje Toplice lahko večkrat 

izvajali pouk zunaj, saj je narava, ki obdaja šolo, polna zanimivosti, ki učence spodbudijo k 

razmišljanju. Vsekakor je to velika prednost, saj marsikatera šola nima takšnih naravnih 

danosti na dosegu roke in pri njih tovrstna izvedba zahteva veliko več priprav. Dobljeni 

rezultati se navezujejo izključno na šolo, na kateri sem izvajala anketiranje.  
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12.3 UČNE PRIPRAVE  

Učna priprava za 4. razred (1) 

Podatki 

Učiteljica Vesna Gorenc 

Datum 
 

Šola Osnovna šola Dolenjske Toplice 

Razred 4. 

Predmet Druţba 

Učna tema Preteklost domače pokrajine 

Učna enota Prostorska orientacija in razvoj domačega kraja 

Učni cilji Cilji iz učnega načrta: 

Učenci znajo:  

- našteti in pokazati glavne in stranske smeri neba, 

- določati glavne strani neba z uro in kompasom, 

- razvijati aktivne oblike dela in raziskovati preteklost (s pomočjo 

literature, virov). 

Učenci raziskujejo in spoznavajo: 

- razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske spomenike, 

- razvoj in spreminjanje domačega kraja, 

- ţivljenje v domačem kraju nekoč in danes, 

Učenci razumejo: 

- naravne danosti za nastanek in razvoj domačega kraja. 

Učenci primerjajo: 

- dobre in slabe strani ţivljenja nekoč in danes. 

 

Drugi cilji: 

- Ponovijo pravila dobrega plakata. 

- Spoznavajo pomen sodelovanja pri skupnem načrtovanju. 

 

Učne metode Razgovor, terensko delo, delo z učnim listom, delo z učbenikom, delo z 

besedilom, izdelava plakata. 

Učne oblike 
Frontalna, individualna, skupinska. 

Učna sredstva  

in pripomočki 
Učbenik, učni listi (priloga), plakati. 

Literatura 

(Viri) 

 J. Bogataj, M. Budnar, O. Janša-Zorn, T. Rener, M. Umek, M. 

Zabukovec, D. Kos (2006). Učni načrt: program osnovnošolskega 

izobraţevanja. Druţba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 M. Umek (2006). Druţba in jaz 1, priročnik za učitelje. Ljubljana: 

Modrijan.  

Literatura za delo po skupinah: 

 B. Kriţ (2008). Deţela situl. Ljubljana: Viharnik. 

 M. Kranjc (2001). Nekoč Toplica – danes Dolenjske Toplice. 

Dolenjske Toplice: Občina.  

 B. Kriţ (2003). Steklo in jantar Novega mesta (katalog arheološke 

razstave). Novo mesto: Dolenjski muzej. 
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Uvodni 

del 

 

 Učence vprašam, ali ţe poznajo strani neba. Na tablo narišem vetrovnico 

in skupaj z učenci določimo glavne strani neba. Povem jim, da so nam za 

bolj natančno orientacijo v pomoč tudi stranske strani neba. Skupaj jih 

določimo in poimenujemo. 

 

Osrednji 

del 

 Učencem povem, da bomo danes raziskovali preteklost domačega kraja. 

Postali bodo raziskovalci na terenu. Ven se bomo odpravili peš, in sicer na 

Cvinger, ki je v neposredni bliţini šole. Šola je ob vznoţju Cvingerja, do 

začetka arheološke poti nas loči pribliţno 100 metrov. 

  

 Določimo osnovna pravila za obnašanje zunaj učilnice. Vsak izmed 

učencev bo dobil svoj učni list. Vsak izmed učencev mora vzeti mapo in 

svinčnik.  

 

 Ko pridemo iz šole, se postavimo v krog in po navodilih skupaj rešimo 

prvo nalogo na listu, kjer morajo učenci dopisati manjkajoče strani neba. 

Pogovorimo se o tem, kako v naravi še lahko določamo strani neba, seveda 

brez kompasa.  

 

- Orientiramo se lahko po soncu, saj vemo, da vzhaja na vzhodu in 

zahaja na zahodu. 

- Mah raste na severni strani dreves, skal ali ruševin.  

- Severna pobočja so bolj strma in manj porasla. 

 

 Učenci tako rešijo drugo nalogo na učnem listu. 

 

 Učencem v parih razdelim ročne ure. Podam navodila, kako lahko s 

pomočjo ročne ure določimo strani neba. Učenci rešijo tretjo nalogo na 

učnem listu. 

 

- S pomočjo ure določimo strani neba, tako da uro obračamo toliko 

časa, dokler ni mali urni kazalec obrnjen proti soncu. Ko smo to 

naredili, razpolovimo kot med malim kazalcem in številko 12 na uri 

in dobimo smer proti jugu. 

 

 Učencem povem, da se bomo odpravili po arheološki poti. Pogovorimo se 

o tem, kaj arheološka pot je. Povem jim, da si bomo ogledali nekatere 

ostanke iz ţivljenja ljudi v prazgodovini, natančneje v ţelezni dobi. 

 

 Odpravimo se naprej po poti. Ustavimo se pri naslednji informacijski tabli, 

na kateri je natančneje opisan način pridobivanja ţeleza. Pogovorimo se o 

ţelezarski dejavnosti in o tem, zakaj je bila tako pomembna. Rešijo peto in 

šesto nalogo na učnem listu. 

 

 Pogovorimo se o tem, da so prebivalci z ţelezom trgovali in da je bila ta 

dejavnost pomembna za razvoj kraja. 

 

 Pogorimo se o tem, s čim vse se prebivalci danes ukvarjajo v Dolenjskih 

Toplicah. Glavna dejavnost je zdraviliški turizem. Ugotavljamo, da 
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turizem pripomore k razvoju kraja, da je tako kraj bolj obiskan. Vsekakor 

pa ta dejavnost ponuja tudi delovna mesta prebivalcem. 

 

 Pogovorimo se o tem, kaj so naravne danosti. Razmislijo o tem, ali imamo 

v Dolenjskih Toplicah kakšne naravne danosti, ki jih uporabljamo. 

Termalna voda, ki je na tem območju, je omogočila razvoj zdravilišča in s 

tem tudi turizma. Učenci rešijo sedmo in osmo nalogo na učnem listu.  

 

 Učencem razdelim kompase. V krogu si skupaj ogledamo kompas in ga 

opišemo. Nekateri kompasi imajo strani neba označene z drugimi črkami. 

Povem, da to prihaja iz angleškega jezika, in jim razloţim (N – north = 

sever, S – south = jug, W – west = zahod, E – east = vzhod). Pomemben 

del kompasa je magnetna igla, ki kaţe smer sever-jug, obarvani del igle 

kaţe proti severu. Pomembno je, da kompas drţimo v vodoravnem 

poloţaju. Skupaj določimo, kje je sever, tako da kompas drţimo v roki v 

vodoravnem poloţaju in se obračamo toliko časa, dokler obarvana konica 

magnetne igle ni poravnana s severom (črka S ali N).   

 

 Učenci rešijo četrto nalogo na učnem listu. 

 

 Odpravimo se naprej in se ustavimo pri informacijski tabli, ki opisuje 

način pokopavanja in poda nekaj informacij o arheoloških ostankih. 

Pogovorimo se o tem, zakaj menijo, da so takratni prebivalci dajali stvari v 

grobove. Omenimo, da so verjeli v posmrtno ţivljenje. Naštejemo in 

opišemo nekaj najdenih arheoloških izkopanin.  

 

 Učence vprašam, ali so ţe kdaj slišali za situlo. Pogovorimo se o tem, kaj 

situla sploh je, ter omenim, da gre za umetnost, in jim razloţim, na kakšen 

način so situle izdelovali v ţelezni dobi. Najbolj značilna je situla in Vač, 

katere sliko imajo učenci na učnem listu. S pomočjo informacijske table 

učenci narišejo situlo, ki so jo našli na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah. 

Pogovorimo se, kaj vse je na tej situli prikazano. Rešijo deveto nalogo na 

učnem listu. 

 

 Odpravimo se proti šoli in opazujemo okolico in naravo. 

 

Zaključni 

del 

 Učenci se razdelijo v tri skupine in vsak izdela plakat. Prva izdela plakat o 

orientaciji v naravi. Kako vse se lahko orientiramo in s čim si pomagamo. 

Napišejo glavne sestavine kompasa in opišejo določanje strani neba s 

pomočjo ročne ure. Učenci si pomagajo z rešenim učnim listom in 

učbenikom.  

 

 Druga skupina izdela plakat o prazgodovinskem gradišču in o ţivljenju 

ljudi v ţelezni dobi, s poudarkom na situlski umetnosti. Pomagajo si z ţe 

vnaprej pripravljeno literaturo. 

 

 Tretja skupina izdela plakat o razvoju Dolenjskih Toplic. Izpostavijo le 

glavno dejavnost danes in glavno dejavnost v preteklosti – pridobivanje 

ţeleza in trgovanje.  

 Preden učenci začnejo delo, ponovimo pravila dobrega plakata. 
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 Dober plakat: 

- takoj vzbudi našo pozornost, 

- je jasen, jedrnat, razumljiv brez dodatnih pojasnil, 

- vsebuje malo besedila in mnogo slikovnega materiala, 

- prikazuje najpomembnejše poudarke, 

- vsebuje podatke o času nastanka in avtorju. 
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UČNI LIST 

 

1. Na vetrovnici dopiši manjkajoče strani neba.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Kako lahko v naravi določimo strani neba? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. S pomočjo ročne ure določi strani neba in jih zapiši na karti. 

 

 

(vir: www.geopedija.si) 
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4. Natančne smeri neba določimo s pomočjo kompasa; preveri, ali si jih pravilno 

določil/a na zgornji karti.  

 

5. Na tabli je nekaj zanimivosti o dejavnosti, ki so jo opravljali prebivalci v ţelezni dobi. 

Katera je bila glavna dejavnost, s katero so se ukvarjali? ________________________ 

 

6. Ali je ta dejavnost vplivala na razvoj Dolenjskih Toplic? Zakaj? 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Katera je poglavitna dejavnost, ki danes vpliva na razvoj Dolenjskih Toplic? 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Ali so za razvoj takšne dejavnosti potrebne kakšne naravne danosti? Katere?  

_____________________________________________________________________ 

 

9. Na tabli si preberi nekaj informacij o načinu pokopavanja v ţelezni dobi in odgovori 

na vprašanja. 

a) Kaj vse so arheologi našli pri raziskovanju grobov? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b) Zakaj meniš, da so prebivalci v ţelezni dobi pridajali predmete v grobove? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) Situla je ena izmed pomembnejših najdb. Najbolj znana je vaška situla, ki so jo 

arheologi našli v kraju Vače. Poleg vaške situle nariši situlo, ki so jo arheologi 

našli na Cvingerju. 
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Učna priprava za 4. razred (2) 

 

 

Podatki 

Učiteljica Vesna Gorenc 

Datum  

Šola Osnovna šola Dolenjske Toplice 

Razred 4. 

Predmet Druţba 

Učna tema Preteklost domače pokrajine 

Učna enota Prostorska orientacija in razvoj domačega kraja 

Učni cilji Cilji iz učnega načrta: 

Učenci znajo:  

- našteti in pokazati glavne in stranske smeri neba, 

- določati glavne strani neba z uro in kompasom, 

- razvijati aktivne oblike dela in raziskovati preteklost (s pomočjo 

literature, virov). 

Učenci raziskujejo in spoznavajo: 

- razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske spomenike, 

- razvoj in spreminjanje domačega kraja, 

- ţivljenje v domačem kraju nekoč in danes. 

Učenci razumejo: 

- naravne danosti za nastanek in razvoj domačega kraja. 

Učenci primerjajo: 

- dobre in slabe strani ţivljenja nekoč in danes. 

Drugi cilji: 

- Ponovijo pravila dobrega plakata. 

- Spoznavajo pomen sodelovanja pri skupnem načrtovanju. 

 

Učne metode Razgovor, terensko delo, delo z učnim listom, delo z učbenikom, delo z 

besedilom, izdelava plakata. 

Učne oblike 

 

Frontalna, individualna, skupinska. 

 

Učna sredstva  

in pripomočki 
Učbenik, učni listi (priloga), plakati. 

Literatura  J. Bogataj, M. Budnar, O. Janša-Zorn, T. Rener, M. Umek, M. 

Zabukovec, D. Kos (2006). Učni načrt: program osnovnošolskega 

izobraţevanja. Druţba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 M. Umek (2006). Druţba in jaz 1, priročnik za učitelje. Ljubljana: 

Modrijan.  

 

Literatura za delo po skupinah: 

 B. Kriţ (2008). Deţela situl. Ljubljana: Viharnik. 

 M. Kranjc (2001). Nekoč Toplica – danes Dolenjske Toplice. 

Dolenjske Toplice: Občina.  

 B. Kriţ (2003). Steklo in jantar Novega mesta (katalog arheološke 

razstave). Novo mesto: Dolenjski muzej. 
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 Potek dela 

Uvodni 

del 
 Učence vprašam, ali ţe poznajo strani neba. Na tablo narišem vetrovnico 

in skupaj z učenci določimo glavne strani neba. Povem jim, da so nam za 

bolj natančno orientacijo v pomoč tudi stranske strani neba. Skupaj jih 

določimo in poimenujemo.  

Osrednji 

del 

 Učencem povem, da bomo danes raziskovali preteklost domačega kraja. 

Postali bodo raziskovalci na terenu. Odpravili se bomo ven, in sicer na 

Cvinger, ki je v neposredni bliţini šole. Šola je ob vznoţju Cvingerja, do 

začetka arheološke poti nas loči pribliţno 100 metrov. Pouk v naravi pa 

bo potekal dve šolski uri. 

 

 Določimo osnovna pravila za obnašanje zunaj. Vsak učenec bo dobil svoj 

učni list. S seboj mora imeti mapo in svinčnik.  

 

 Ko pridemo iz šole, se postavimo v krog in po navodilih skupaj rešimo 

prvo nalogo na listu, kjer morajo učenci dopisati manjkajoče strani neba. 

Pogovorimo se o tem, kako v naravi še lahko določamo strani neba, 

seveda brez pomoči kompasa.  

 

- Orientiramo se lahko po soncu, saj vemo, da vzhaja na vzhodu in 

zahaja na zahodu. 

- Mah raste na severni strani dreves, skal ali ruševin.  

- Severna pobočja so bolj strma in manj porasla. 

 

 Učenci tako rešijo drugo nalogo na učnem listu. 

 

 Pogledamo tretjo nalogo in poiščemo, kje je šola, ter označimo, kje ssmo. 

Ponovimo, da modra črta prikazuje reko, rjava ali črna črta prikazuje 

cesto, črni pravokotniki predstavljajo zgradbe … 

 

 Učencem v parih razdelim ročne ure. Podam navodila, kako s pomočjo 

ročne ure določimo strani neba. Učenci rešijo četrto nalogo na učnem 

listu. 

 

- S pomočjo ure določimo strani neba tako, da uro obračamo toliko 

časa, dokler ni mali urni kazalec obrnjen proti soncu. Ko smo to 

naredili, razpolovimo kot med malim kazalcem in številko 12 na 

uri in tako dobimo smer proti jugu. 

 

 

 Učencem povem, da se bomo sprehodili po arheološki poti. Pogovorimo 

se o tem, kaj arheološka pot je. Povem jim, da si bomo ogledali nekatere 

ostanke iz ţivljenja ljudi v prazgodovini, natančneje v ţelezni dobi. 
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 Pot je označena z markacijami, ki man kaţejo, kje je prava smer. 

Pokaţem jim markacije, s katerimi si pomagamo pri hoji po vseh 

označenih poteh. Ustavimo se pri ostankih obzidja in preberemo 

informacije na tabli. Učenci rešijo peto in šesto nalogo na učnem listu.  

 

 Učencem razdelim kompase. V krogu si ga skupaj ogledamo in ga 

opišemo. Nekateri kompasi imajo strani neba označene z drugimi črkami. 

Povem, da to prihaja iz angleškega jezika, in jim razloţim (N – north = 

sever, S – south = jug, W – west = zahod, E – east = vzhod). Pomemben 

del kompasa je magnetna igla, ki kaţe smer sever-jug, obarvani del igle 

kaţe proti severu. Pomembno je, da kompas drţimo v vodoravnem 

poloţaju. Skupaj določimo, kje je sever, tako da kompas drţimo v roki v 

vodoravnem poloţaju in se obračamo toliko časa, dokler obarvana konica 

magnetne igle ni poravnana s severom (črka S ali N).  

 

 Pogovorimo se o tem, zakaj mislijo, da so prebivalci sploh potrebovali 

obzidje in kako so ga zgradili, saj niso imeli strojev, ampak so vse gradili 

ročno. Pogovorimo se tudi o tem, kako mislijo, da so tedanji prebivalci 

ţiveli, kakšna so bila njihova bivališča in iz česa so bila zgrajena.  

 

 Odpravimo se naprej po poti. Ustavimo se pri naslednji informacijski 

tabli, na kateri je natančneje opisan način pridobivanja ţeleza. 

Pogovorimo se o ţelezarski dejavnosti in zakaj je bila ta tako pomembna. 

Rešijo sedmo in osmo nalogo na učnem listu. 

 

 Pogovorimo se o tem, da so prebivalci z ţelezom trgovali in da je bila ta 

dejavnost pomembna za razvoj kraja. 

 

 Pogorimo se o tem, s čim vse se prebivalci danes ukvarjajo v Dolenjskih 

Toplicah. Glavni dejavnosti sta turizem in zdravilišče. Ugotavljamo, da 

turizem pripomore k razvoju kraja, da je tako kraj bolj obiskan. Vsekakor 

pa ta dejavnost prebivalcem ponuja delovna mesta.  

 

 Pogovorimo se o tem, kaj so naravne danosti. Razmislijo o tem, ali imamo 

v Dolenjskih Toplicah kakšne naravne danosti, ki jih uporabljamo. 

Termalna voda, ki je na tem območju, je omogočila razvoj zdravilišča in s 

tem tudi turizma. Učenci rešijo še preostale naloge na učnem listu.  

 

 Skupaj se odpravimo proti šoli in opazujemo naravo in okolico. 
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Zaključni 

del 

 Učenci se razdelijo v tri skupine in vsak skupina izdela plakat. Prva 

skupina izdela plakat o orientaciji v naravi. Kako vse se lahko 

orientiramo in s čim si pomagamo. Napišejo glavne sestavine kompasa in 

opišejo določanje strani neba s pomočjo ročne ure. Učenci si pomagajo z 

rešenim učnim listom in učbenikom.  

 

 Druga skupina izdela plakat o prazgodovinskem gradišču in o ţivljenju 

ljudi v ţelezni dobi. Pomagajo si z ţe vnaprej pripravljeno literaturo. 

 Tretja skupina pa izdela plakat o razvoju Dolenjskih Toplic. Izpostavijo 

le glavno dejavnost danes in glavno dejavnost v preteklosti – 

pridobivanje ţeleza in trgovanje.  

 

 Preden učenci začnejo delo, ponovimo pravila dobrega plakata. 

   

 Dober plakat: 

- takoj vzbudi našo pozornost, 

- je jasen, jedrnat, razumljiv brez dodatnih pojasnil, 

- vsebuje malo besedila in mnogo slikovnega materiala, 

- prikazuje najpomembnejše poudarke, 

- vsebuje podatke o času nastanka in avtorju. 
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UČNI LIST 

 

10. Na vetrovnici dopiši manjkajoče smeri neba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kako lahko v naravi določimo smeri neba? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Na zemljevidu označi točko, kjer se trenutno nahajaš. 

 

 

(vir: www.geopedija.si) 
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13. S pomočjo ročne ure določi strani neba in jih zapiši na zgornji karti. 

 

14. Natančne smeri neba določi s pomočjo kompasa in preveri, ali si jih pravilno določil/a 

na zgornji karti. 

 

15. Na tabli preberi, kaj je na tem mestu stalo v prazgodovini in odgovori na vprašanja. 

 

a) Na Cvingreju je v prazgodovini stalo _________________. 

b) Prebivalci so se zavarovali z ___________________. Ali vidiš ostanke le-tega?  

Iz česa je zgrajeno? _________________________________________________ 

c) Nariši ostanke obzidja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Na tabli je nekaj zanimivosti o dejavnosti, ki so jo opravljali prebivalci v ţelezni dobi. 

Katera je bila glavna dejavnost, s katero so se ukvarjali? ________________________ 

 

17. Ali je ta dejavnost vplivala na razvoj Dolenjskih Toplic? Zakaj? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

18. Kaj je še vplivalo na razvoj tega kraja? 

_____________________________________________________________________ 

 

19. Katera je poglavitna dejavnost, ki danes vpliva na razvoj Dolenjskih Toplic? 

_____________________________________________________________________ 

20. Ali so za razvoj takšne dejavnosti potrebne kakšne naravne danosti? Katere?  

____________________________________________________________________ 
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Učna priprava za 5. razred 

 

Podatki 

Učiteljica Vesna Gorenc 

Datum 
 

Šola Osnovna šola Dolenjske Toplice 

Razred 5. 

Predmet Druţba 

Učna tema Domača pokrajina 

Učna enota Razvoj domače pokrajine in orientacija 

Učni cilji  Cilji iz učnega načrta: 

 Učenci: 

 spoznavajo naravne danosti kot pogoj za ţivljenje v preteklosti in 

prihodnosti, 

 ugotavljajo in vrednotijo vpliv človeka na spreminjanje narave, 

 razumejo pomen merila, 

 znajo razlikovati ravno površje od neravnega s pomočjo plastnic na 

zemljevidu, 

 spoznavajo ţivljenje ljudi v preteklosti in ga primerjajo z današnjim, 

 se znajo orientirati v času in prostoru, 

 znajo razvijati aktivne oblike dela in raziskovati preteklost s pomočjo 

literature. 

  

 Drugi cilji: 

- Ponovijo pravila dobrega plakata. 

- Spoznavajo pomen sodelovanja pri skupnem načrtovanju. 

  

Učne metode Razgovor, terensko delo, delo z učnim listom, delo z učbenikom, delo z 

besedilom, izdelava plakata. 

Učne oblike 
Frontalna, individualna, skupinska. 

Učna sredstva  

in pripomočki 

Učbenik, učni listi (priloga), fotografije, časovni trak 

 

Literatura  J. Bogataj, M. Budnar, O. Janša-Zorn, T. Rener, M. Umek, M. 

Zabukovec, D. Kos (2006). Učni načrt: program osnovnošolskega 

izobraţevanja. Druţba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 M. Umek (2006). Druţba in jaz 2, priročnik za učitelje. Ljubljana: 

Modrijan.  

 

Literatura za delo po skupinah: 

 B. Kriţ (2008). Deţela situl. Ljubljana: Viharnik. 

 M. Kranjc (2001). Nekoč Toplica – danes Dolenjske Toplice. 

Dolenjske Toplice: Občina.  

 B. Kriţ (2003). Steklo in jantar Novega mesta (katalog arheološke 

razstave). Novo mesto: Dolenjski muzej. 
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 Potek dela 
U

v
o
d
n
i 

d
el

 

 Na tablo prilepim časovni trak, na katerem so z barvami označena različna 

zgodovinska obdobja. Učenci izbirajo sličice in jih umestijo v primerno obdobje, 

npr.: dinozaver, jamski človek, rimski vojščak, grad, situla … 

 

 Učenci ponovijo zgodovinska obdobja in se orientirajo v času.  

O
sr

ed
n
ji

 d
el

 

 Učencem povem, da bomo danes raziskovali preteklost domačega kraja. Postali 

bodo raziskovalci na terenu. Odpravili se bomo ven, in sicer na Cvinger, ki je v 

neposredni bliţini šole. Šola je ob vznoţju Cvingerja, do začetka arheološke poti 

nas loči pribliţno 100 metrov. Pouk v naravi bo potekal dve šolski uri. 

 

 Določimo osnovna pravila za obnašanje zunaj. Vsak učenec bo dobil svoj učni 

list. Vsak učenec mora s seboj imeti mapo in svinčnik. Vsak učenec dobi tudi 

zemljevid domačega kraja.  

 

 Ko pridemo ven, učenci v parih pogledajo zemljevid domačega kraja. 

Pogovorimo se o tem, kaj vse vidimo na zemljevidu. Ugotovimo, da ima vsak 

zemljevid legendo in merilo. Pogovorimo se o tem, kaj merilo pomeni, in skupaj 

rešimo prvi dve nalogi na učnem listu.  

 

 Učenci se na zemljevidu orientirajo in ugotavljajo, kje trenutno so. V legendi 

poiščemo nekatere osnovne znake, ki nam pomagajo pri orientaciji. Pogovorimo 

se o tem, kaj je nadmorska višina, in poskušamo ugotoviti, na kakšni nadmorski 

višini trenutno smo. Učenci rešijo tretjo nalogo na učnem listu. 

 

 Učencem razdelim kompase. Ponovimo, kako s kompasom pravilno ravnamo in 

kaj nam pove. Vsak izmed učencev mora s pomočjo kompasa določiti strani 

neba in na zemljevidu poiskati kraje, ki so na različnih lokacijah. Rešijo peto 

nalogo na učnem listu.  

 

 Učencem povem, da se bomo sprehodili po arheološki poti. Vprašam jih, ali to 

pot poznajo. Med hojo učence opozarjam na markacije, ki so pomembne pri 

orientaciji v gozdu.  

 

 Ko pridemo na vrh Cvingerja, učenci zopet pogledajo na zemljevid domačega 

kraja in odčitajo nadmorsko višino, na kateri trenutno smo.  

 

 Ogledamo si informacijsko tablo, pogovorimo se o tem, da so tukaj ţiveli 

prebivalci ţe v prazgodovini, in ponovimo obdobja, ki so sledila prazgodovini. 

Učenci rešijo šesto nalogo na učnem listu. 
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 Skupaj z učenci ugotavljamo, kakšno je bilo ţivljenje v prazgodovini na tem 

mestu, s čim so se prebivalci ukvarjali, kakšna bivališča so imeli, kako so se 

prehranjevali … To ţivljenje primerjamo z današnjim. 

 

 Z učenci se odpravimo naprej do mesta, kjer so bile v ţelezni dobi talilne peči. 

Preberemo informacijsko tablo in se pogovorimo o tem, da je bilo taljenje ţeleza 

zelo zahtevno opravilo. Pogovorimo se o naravnih danostih, ki so jih takratni 

prebivalci izkoriščali za to, da so pridelovali ţelezo, saj je bilo na tem območju 

zelo veliko ţelezove rude. Učenci rešijo osmo nalogo.  

 

 Odpravimo se naprej in pridemo do mesta, kje so bile v ţelezni dobi gomile. 

Preberemo informacije na tabli in se pogovorimo o tem, kako so takratni 

prebivalci dojemali sam pokop, da so verjeli v posmrtno ţivljenje, zato so tudi v 

grobove pridajali različne predmete, ki so jih arheologi izkopali. Ti predmeti so 

najpomembnejši pri odkrivanju preteklosti. Učenci do konca rešijo osmo, deveto 

in deseto nalogo. Pogovorimo se tud o tem, da so bile gomile zelo velike in so 

oblikovale današnje površje.  

 

 Odpravimo se dalje in se ustavimo pri ostankih obzidja. Pogovorimo se o tem, 

zakaj in pred čim so se takratni prebivalci zavarovali z obzidjem. Iz česa je bilo 

obzidje zgrajeno in kako so ga naredili. Učenci rešijo 13. nalogo na učnem listu.  

 

 Na tem mestu se pogovorimo tudi o tem, kakšno je ţivljenje v Dolenjskih 

Toplicah danes in kaj vse je vplivalo na razvoj tega kraja. Ugotovimo, da je kraj 

danes predvsem turističen. Vsekakor je bila za razvoj te dejavnosti potrebna 

naravna danost, in sicer termalna voda. Pogovorimo se o tem, kaj učenci menijo, 

da lahko vpliva na razvoj domačega kraja v prihodnosti.  

 

 Skupaj se odpravimo proti šoli in opazujemo naravo in okolico.  

 

Z
ak

lj
u
čn

i 
d

el
 

 Ko se vrnemo v razred, najprej ponovimo pravila dobrega plakata, nato se 

učenci razdelijo v dve skupine.  

 

 Dober plakat: 

- takoj vzbudi našo pozornost,  

- je jasen, jedrnat, razumljiv brez dodatnih pojasnil, 

- vsebuje malo besedila in mnogo slikovnega materiala, 

- prikazuje najpomembnejše poudarke, 

- vsebuje podatke o času nastanka in avtorju. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«       »Gorenc Vesna; diplomsko delo« 

92 

 

 

 Prva skupina izdela plakat o ţivljenju v Dolenjskih Toplicah nekoč in danes. 

Izpostavijo glavne dejavnosti, ki so vplivale na ţivljenje ljudi in na razvoj 

domačega kraja. Pomagajo si tudi z vnaprej pripravljeno literaturo in z rešenimi 

učnimi listi.  

 

 Druga skupina izdela plakat o prazgodovinskem gradišču in o ţivljenju ljudi v 

ţelezni dobi. Izpostavijo najpomembnejše najdbe na Cvingerju, opišejo 

postopek pridelave ţeleza in način pokopavanja. Opišejo, kako je vse to 

vplivalo na podobo okolice. Pomagajo si z ţe vnaprej pripravljeno literaturo. 
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UČNI LIST 

 

1. Oglej si zemljevid domačega kraja. Ali vidiš merilo? V kakšnem merilu je zemljevid 

in kaj to pomeni?_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ali imajo vsi zemljevidi enako merilo? ________________________ 

 

3. Na zemljevidu poišči, kje trenutno si, in določi nadmorsko višino tega kraja. 

____________________________________________________________________ 

 

4. Kraji z isto nadmorsko višino so označeni z ___________________________ 

 

5. S pomočjo kompasa in zemljevida domače pokrajine napiši, kateri kraji so na tvoji 

severni, juţni, vzhodni in zahodni strani. 

a) Kraji severno od mene so: ____________________________________________ 

b) Kraji juţno od mene so: _____________________________________________ 

c) Kraji vzhodno od mene so: ___________________________________________ 

d) Kraji zahodno od mene so: ___________________________________________ 

 

6. Preberi informacijsko tablo in odgovori na vprašanja. 

a) Najdeni ostanki spadajo v čas ______________________ 

b) Katero obdobje je sledilo temu obdobju? ____________________________ 

c) Naselje, v katerem so ţiveli prebivalci, se imenuje ______________________ 

 

7. Ali je bilo ţivljenje drugačno od današnjega? S čim so se ukvarjali takratni prebivalci? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Oglej si informacijsko tablo in odgovori na vprašanja. 

a) Poglavitna dejavnost takratnega prebivalstva je bila _____________________, 

zato tudi to obdobje imenujemo _____________________________ 

b) Ali meniš, da je ta dejavnost vplivala na razvoj Dolenjskih Toplic? Zakaj? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Glava sestavina za pridobivanje ţeleza je bila ţelezova ruda. Kje so jo tedanji 

prebivalci dobili? ___________________________________________________ 
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d) Pokopavanje je bil svečan obred. Ljudi so pokopavali v ____________________ 

Ozri se okoli sebe. Ali meniš, da so le-te oblikovale podobo pokrajine tudi danes? 

Zakaj? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Kaj vse so arheologi našli v grobovih na Cvingerju? 

____________________________________________________________________ 

 

10. Ena izmed pomembnejših najdb je tudi situla. Nariši jo in napiši, kaj vse vidiš na njej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ali je ţivljenje v Dolenjskih Toplicah danes drugačno, kot je bilo nekoč? S čim se 

prebivalci ukvarjajo danes? _______________________________________________ 

 

12. Katera narava danost je potrebna za razvoj poglavitne dejavnosti danes v Dolenjskih 

Toplicah? _____________________________________________________________ 

 

13. Poglej informacijsko tablo in odgovori na vprašanja. 

a) Prebivalci so svoja naselje v preteklosti zavarovali z obzidjem. Ostanki tega so še 

vidni. Iz česa je zgrajeno? __________________________________________ 

b) Nekatera obzidja so bila zgrajena tudi iz ______________________________ 

c) Nariši ostanke obzidja. 
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12.4 ANKETE 

ANKETA 
 

Pozdravljen/-a! 

 

Sem Vesna Zelič, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem 

diplomsko nalogo o izvajanju pouka zunaj učilnice, predvsem na področju druţboslovnih 

vsebin. Diplomsko delo vključuje tudi anketo, zato bi te prosila, da si vzameš nekaj minut in 

jo rešiš. Vprašanja pozorno preberi in odgovori.  

 

Hvala za sodelovanje.  

 

 

SPOL:      M      Ţ 

 

STAROST: __________ 

 

RAZRED, KI GA OBISKUJEŠ: ____________ 

 

1. Ali si rad/a v naravi in jo raziskuješ? 

a) DA 

b) NE 

 

2. Ali imaš rad/a pouk v naravi? Zakaj? 

a) DA;_______________________________________________________________ 

b) NE;_______________________________________________________________ 

 

3. Kolikokrat se med poukom odpravite v naravo in raziskujete? 

a) 1-krat na teden 

b) 2-krat na mesec 

c) 1-krat na mesec 

d) 2–4-krat na leto 

 

4. Ali si ţeliš, da bi se med poukom večkrat odpravili ven in raziskovali? 

a) DA 

b) NE 
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5. Ali veš, kaj pomeni 'arheologija'? 

a) DA 

b) NE 

 

6. Ali veš, da je blizu vaše šole arheološka pot? 

a) DA 

b) NE 

 

7. Ali si ţe kdaj bil/-a na Cvingerju? 

a) DA 

b) NE 

 

8. Če da, s kom? 

a) S starši 

b) S prijatelji 

c) S šolo 

d) Sam/a 

e) Drugo;____________________________________________________________ 

 

9. Si se med hojo po Cvingerju ustavil/-a pri pojasnjevalnih tablah in prebral/-a 

zgodovino? 

a) DA 

b) NE 

 

10. Ali ti je kdo razloţil pomen pojasnjevalnih tabel? Kdo? 

a) DA, učiteljica 

b) DA, starši 

c) DA, prijatelji 

d) NE 

 

11. Ali ste se po Arheološki poti Cvinger kdaj odpravili med poukom druţboslovja? 

a) DA 

b) NE 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«       »Gorenc Vesna; diplomsko delo« 

97 

 

 

12. Kaj si se novega naučil/-a, ko si hodil/-a po arheološki poti? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANKETA 

Pozdravljeni! 

 

Sem Vesna Zelič, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem 

diplomsko nalogo o izvajanju pouka zunaj učilnice, predvsem na področju druţboslovnih 

vsebin. Diplomsko delo vključuje tudi anketo, zato bi Vas prosila, da si vzamete nekaj minut 

in jo rešite. 

 

Hvala za sodelovanje.  

 

SPOL:   M Ţ 

STAROST: __________ 

RAZRED, KI GA POUČUJETE: _________ 

 

1. Ali se med poukom velikokrat odpravite ven in skupaj z učenci raziskujete okolico? 

a) DA 

b) NE 

 

2. Kako pogosto izvajate pouk zunaj učilnice? 

a) 1-krat tedensko 

b) 2-krat mesečno 

c) 1-krat mesečno 

d) 2–4-krat letno 

 

3. Pri katerem predmetu se največkrat odpravite v naravo? Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Kako pogosto izvajate pouk druţboslovja (predvsem zgodovinske vsebine) zunaj? 

a) 1-krat tedensko 

b) 2-krat mesečno 
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c) 1-krat mesečno 

d) 2–4-krat letno 

 

5. Ali se pouku v naravi izognete, če se le da? Zakaj? 

a) DA; ______________________________________________________________ 

b) NE; ______________________________________________________________ 

 

6. Ali menite, da je pouk zunaj prevelika odgovornost? 

a) DA 

b) NE 

 

7. Kam v bliţnji okolici se med poukom največkrat odpravite? 

_________________________________________________________________ 

 

8. Ali poznate Arheološko pot Cvinger in njene značilnosti (dolţina, zahtevnost, 

pomembne točke, zgodovinsko ozadje ...)? 

a) DA 

b) DELNO 

c) NE 

 

9. Ali uporabljate Arheološko pot Cvinger kot učno sredstvo? 

a) DA 

b) NE 

 

10. Kolikokrat letno se z učenci odpravite po Arheološki poti Cvinger in predvsem za 

dosego katerih ciljev?  

a) 1-krat letno 

b) 2–3-krat letno 

c) 4–5-krat letno 

d) Za dosego naslednjih ciljev: 

__________________________________________________________________ 

 

11. Ali z učenci kdaj obiščete muzej in tako s pomočjo strokovnega vodstva doseţete 

nekatere učne cilje? 
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a) DA, 1-krat letno 

b) DA, 2–3-krat letno 

c) NE 

 

12. Ali si kulturno dediščino v Dolenjskih Toplicah z učenci ogledate ali se o tem zgolj 

pogovarjate pri obravnavi določene tematike v razredu? 

a) Dane stvari v okolici si vedno ogledamo 

b) Delno 

c) Nikoli 

 

13. Ali menite, da učenci dovolj poznajo zgodovino domačega kraja in njegovo 

arheološko dediščino? 

a) DA 

b) DELNO 

c) NE 

 

 

 

 


