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POVZETEK 
 

Koliščarji so območje Ljubljanskega barja – takratnega jezera – naseljevali od sredine 5. do 

sredine 2. tisočletja pred našim štetjem. Vasi oziroma hiše so postavljali na lesene kole, zabite 

v tla, po navadi na obrobju jezera. Bili so med najstarejšimi graditelji stalnih naselbin. 

Koliščarska prehrana je bila precej pestra. Ukvarjali so se z nabiralništvom, lovom in 

ribolovom, kasneje sta te dejavnosti dopolnila še poljedelstvo in živinoreja. Pridelovali so 

predvsem žita in redili domače živali: govedo, ovce, koze in prašiče. Koliščarji so iz gline 

izdelovali glineno posodje ter pripomočke, kot so zajemalke in žlice. Bili so tudi dobri 

metalurgi. Iz kovin so izdelovali orodje, orožje in okrasne predmete. Pomembno najdbo iz 

koliščarskega obdobja predstavlja najstarejše najdeno kolo z osjo, ki je staro več kot 5100 let. 

Kolišča z Ljubljanskega barja so bila leta 2011 skupaj z drugimi prazgodovinskimi kolišči 

okoli Alp dodana na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. 

 

Didaktični del diplomskega dela zajema učno pripravo na dvourni nastop, ki je bil izveden v 

5. razredu osnovne šole, ter analizo izvedenih ur. 

 

V praktičnem delu je predstavljeno vrednotenje dodatnih vsebin, ki jih lahko učitelji 

posredujejo učencem pri obravnavi koliščarjev, ter vrednotenje pedagoške ponudbe, ki jo 

ponujajo muzeji in društva. Temu delu je dodan intervju z Alenko Jeraj, predsednico Društva 

Fran Govekar Ig.  

 

KLJUČNE BESEDE 

 

Koliščarji, mostiščarji, Ljubljansko barje, kolišče, kolo z osjo, metalurgija, glineno posodje, 

Unescov seznam  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Pile dwellers inhabited the area of Ljubljana Marshes, which was then a lake, between the mid 

fifth and mid second millennia BC. They built the villages and houses on wooden piles, 

hammered into the ground, usually on the periphery of the lake. They were among the oldest 

builders of permanent settlements. Pile dweller food was very diverse. They survived on 

forestry, hunting and fishing. Later these activities were supplemented by farming and animal 

husbandry. They produced mostly grains and bread livestock – cattle, sheep, goats, pigs. Pile 

dwellers made clay pottery and accessories like scoops and spoons. They were also good 

metallurgists. From metals they produced weapons, tools and ornaments. An important find 

from the pile dwelling period is the oldest discovered wheel with an axle, which is more than 

5.100 years old. Pile dwellings from the Ljubljana Marshes were added to the UNESCO 

World Heritage list, along with other prehistoric pile dwelling around the Alps.   

 

The didactic part of the thesis includes the preparation for a two hour appearance, performed 

in the 5
th

 grade of elementary school, and an analysis of hours performed. 

 

The practical part covers the evaluation of additional content, which the teachers can offer to 

students while addressing pile dwellers and the evaluation of the education offered by 

museums and societies. Included in this part is also an interview with Alenka Jeraj, the 

president of society Društvo Fran Govekar Ig. 

 

KEY WORDS 

 

Pile dwellers, lake dwellers, Ljubljana Marshes, pile dwelling, wheel with axle, metallurgy, 

clay pottery, UNESCO list  
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1 UVOD 
 

V diplomskem delu sem pisala o koliščarjih in njihovi kulturi. Koliščarji so tema, s katero se 

učenci srečajo v petem razredu devetletne osnovne šole in predstavlja pomemben del 

zgodovine, ki se je odvijala na slovenskih tleh.  

 

O koliščarjih vemo kar veliko. O njihovem življenju pričajo najdbe, ki si jih lahko ogledamo v 

Mestnem muzeju Ljubljana, Narodnem muzeju Slovenije, na stalni razstavi Slovenska 

zgodovina na Ljubljanskem gradu in na razstavi Koliščarji z velikega jezera, ki se nahaja v 

prostorih društva Fran Govekar Ig. Na terenu ni mogoče videti skoraj nobenih sledi, ki bi 

nakazovale, da je na Ljubljanskem barju živelo tako napredno ljudstvo. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem koliščarsko kulturo umestila v slovenski prostor ter 

opisala vasi in hiše, v katerih so živeli. Koliščarska prehrana je bila zelo pestra, ker so s 

pridom združevali lov in nabiralništvo z živinorejo in poljedelstvom. Koliščarji so bili dobri 

metalurgi, oblikovali so glino in se ukvarjali s tkalstvom. Predstavila sem tudi nekaj 

najpomembnejših najdb. 

 

Na osnovni šoli Sostro sem opravila dvourni nastop v petem razredu. Ker gre za zgodovinsko 

temo, sem v učnem načrtu izbrala temo Ljudje v času in enoto naslovila Koliščarji. V 

uvodnem delu učne ure so učenci preko nazorne slike sklepali o načinu življenja koliščarjev. 

V osrednjem delu so po skupinah izdelovali plakate na določeno temo. S pomočjo plakatov in 

predstavitev smo nato potrdili ali ovrgli domneve iz uvodnega dela. Druga polovica učne ure 

je bila namenjena oblikovanju posodice iz gline, ki so jo učenci nato še okrasili po vzoru 

najdenega posodja z Ljubljanskega barja. V zaključnem delu so učenci rešili križanko z 

geslom koliščarji. 

 

V raziskovalnem delu diplomskega dela sem se želela osrediniti na pedagoško ponudbo, ki jo 

na temo koliščarjev ponujajo muzeji in društva ter ovrednotiti literaturo in filme, ki so lahko 

zelo uporabni pri obravnavi omenjene snovi. Zanimalo me je predvsem, ali so vsebine dovolj 

razumljive in nazorne ter hkrati zanimive za otroke, še posebej za učence petega razreda 

devetletne osnovne šole. Pri tem mi je bila v veliko pomoč sestra Teja, ki je bila v času 

nastajanja diplomskega dela najprej četrtošolka in nato še petošolka. Pogosto sem jo vzela s 

seboj v muzeje in na dogodke ter opazovala njeno motivacijo in razumevanje vsebine.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 LJUBLJANSKO BARJE 

2.1.1 LEGA  

 

Ljubljansko barje se razprostira jugozahodno od Ljubljane.
1 

Je območje, ki leži med  

Ljubljano,  Vrhniko,  Krimom in Škofljico.
2
 
 
Predstavlja poplavno ravnino, ki meri približno 

180 kvadratnih kilometrov. V osrednjem poplavnem delu dosega povprečno 290 metrov 

nadmorske višine. Po sredini ravnine od jugozahoda proti severovzhodu teče reka Ljubljanica 

– glavna vodna žila tega območja. Drugi pomembni vodotoki so še Iška, Borovniščica,  

Želimeljščica in Gradaščica.
3 

 Ravnino barja prekinja približno 15 gričkov in osamelcev, ki so 

posejani po Barju in se nad ravnino vzpenjajo do 100 metrov visoko. Največ osamelcev je na 

zahodu Ljubljanskega barja.
4
 

 

 

SLIKA 1 LJUBLJANSKO BARJE 

(Vir: http://www.geopedia.si/#T105_x458144_y95144_s12_b4, 7. 3. 2014) 

 

                                                 
1
 Anton Velušček: Koliščarji. O koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja (dalje: Koliščarji). 

Ljubljana  2010, str. 14. 
2
 http://www.ljubljanskobarje.si/ljubljansko-barje/o-ljubljanskem-barju  (5. 6. 2012). 

3
 Anton Velušček: Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas: Ljubljansko barje v 2. polovici 4. stoletja pr. 

Kr. (dalje: Koliščarska naselbina Stare gmajne). Ljubljana  2009, str. 12. 
4
 http://www.dedi.si/dediscina/419-babna-gorica  (5. 6. 2012). 

http://www.geopedia.si/#T105_x458144_y95144_s12_b4
http://www.ljubljanskobarje.si/ljubljansko-barje/o-ljubljanskem-barju
http://www.dedi.si/dediscina/419-babna-gorica%20%20(5
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2.1.2 GEOLOŠKI OPIS 

 

Po nastanku je Ljubljansko barje tektonska ugreznina, nastala pred dvema milijonoma let. 

Globoko spodaj je kameninska osnova. Od konca ledene dobe pa vse do poznega holocena je 

bilo na tem območju jezero, ki se je postopno krčilo. Njegov konec lahko postavimo v 2. 

tisočletje pred Kr. – v čas bronaste dobe. Prekrilo ga je močvirje in nato barje.
5
  

 

Pogreznine so se zapolnjevale z rečnimi in jezerskimi usedlinami. Polnile so jih reke Iška, 

Borovniščica, Gradaščica, Želimeljščica in Sava. Na močvirskih tleh barja je težko najti trdne 

kamnine. Nahajajo se le na mestih, kjer hudourniški pritoki prinašajo kameninsko gradivo iz 

barjanskega obrobja.
6
  

 

Najstarejše kamnine so okoli 300 milijonov let stare karbonske kamnine: konglomerati, 

peščenjaki in glinavci. Pojavljajo se na severnem obrobju barja. Te kamnine so po vsej 

verjetnosti ostanki kopenskih usedlin, ki so se nahajale v sladkovodnih kotanjah in močvirjih.
7
 

 

Permski kremenovi peščenjaki so stari 260 milijonov let in so značilne rdečkaste ali sive 

barve. So sedimentne kamnine. Najdemo jih na severnem obrobju Ljubljanskega barja, 

predvsem pri Brezovici. Triasne plasti so 250 do 200 milijonov let stare kamnine in so na 

obrobju kar pogoste. Predstavljajo jih predvsem apnenci in dolomiti. Jurske plasti so stare od 

201 do 140 milijonov let in so na obrobju barja ter na nekaterih osamelcih.
8
 

 

Na območjih, kjer je bilo pred 5000 leti mostiščarsko jezero, najdemo jezersko usedlino, 

imenovano polžarica. Takšno ime je dobila zaradi obilice polžev. Polžarica je bela glinena, 

točneje meljasta usedlina in leži pod šotnimi plastmi.
9
 

 

Šota je najmlajša usedlina na Ljubljanskem barju in nastaja na zamočvirjenih tleh. Sestavljajo 

jo delno pooglenjene barjanske rastline, katerih zgradba je ohranjena do te mere, da se jih še 

da določiti.
10

 

                                                 
5
 A. Velušček: Koliščarska naselbina Stare gmajne, str. 12–13. 

6
 Jernej Pavšič (urednik): Ljubljansko barje (dalje: Ljubljansko barje). Ljubljana 2008, str. 7–15. 

7
  Prav tam. 

8
  Prav tam. 

9
  Prav tam. 

10
 Prav tam. 
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2.2 KOLIŠČARJI V EVROPI 

 

Prazgodovinska kolišča so odkrili skoraj po celi Evropi. Najdemo jih v Grčiji, na Škotskem in 

v Baltskih državah.
11

 Najštevilčnejša znana kolišča pa so iz prostranega območja okoli Alp: v 

Sloveniji, Avstriji, južni in jugozahodni Nemčiji, Švici, jugovzhodni Franciji in severni Italiji. 

Na omenjenih območjih so odkrili okoli 1000 prazgodovinskih vasi – kolišč. Največ so jih 

našli v Švici, v Sloveniji pa okoli 40 – vsa na Ljubljanskem barju.
12

 Najdena kolišča pogosto 

ležijo na obrobju jezer (danes so to barja), redkeje pa v rečnih mrtvicah.
13

 

 

Zgodovinar Ferdinand Keller je bil prvi, ki je javnost opozoril na ostanke kolišč v Evropi. 

Leta 1854 je bil obveščen, da so v Züriškem jezeru v kraju Meilen opazili navpične, v 

jezersko dno zabite kole, staro keramiko, živalske kosti in druge ostanke. Odkritje je povezal s 

koliščarskimi vasmi na vodi iz tropskih krajev, o katerih je bral v literaturi. Od takrat naprej je 

bilo zanimanje za koliščarsko kulturo zelo veliko.
14

 

2.3 ZAČETKI RAZISKOVANJA NA LJUBLJANSKEM BARJU 

 

Raziskovanje Ljubljanskega barja se je začelo 17. julija 1875, ko so pri čiščenju jarkov ob 

Ižanski cesti blizu vasi Studenec naleteli na ostanke naselbin na kolih, našli pa so tudi veliko 

črepinj, orodja iz jelenovih rogov in kosti.
15

 

 

Tedanji muzejski kustos in ravnatelj Deželnega muzeja v Ljubljani Karl Deschmann je hitro 

ugotovil, da so najdbe kolišč takšne, kakršne so odkrili v Švici leta 1854 in desetletje pozneje 

na Koroškem v Celovcu. Po odkritju se je začelo prvo arheološko izkopavanje na 

Ljubljanskem barju. Začel in vodil ga je Karl Deschmann, muzejski sluga Ferdinad Schulz pa 

mu je pomagal. Izkopavanje je potekalo od 26. julija 1875 do sredine oktobra istega leta. Delo 

sta zaradi izjemnih najdb nadaljevala še v letih 1876 in 1877. Raziskala sta okoli 9400 

kvadratnih kilometrov zemljišča, kar še vedno velja za najobsežnejše arheološko izkopavanje 

na Ljubljanskem barju.
16

 

                                                 
11

 Radio oddaja Ars Humana, oddajo pripravil Gregor Podlogar: Koliščarji nekoč in danes  (18. 7. 2011). 
12

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 11. 
13

 http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/prazgodovinske-barjanske-naselbine  

(26. 7. 2012). 
14

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 10–15. 
15

 Prav tam. 
16

 Prav tam. 

http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/prazgodovinske-barjanske-naselbine
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V letih 1907 in 1908 je Walter Schmid raziskoval koliščarsko naselbino v Notranjih Goricah. 

Raziskovanje se je nato odvijalo po 1. svetovni vojni. Vodil ga je Rajko Ložar. Njegovo delo 

je nadaljevalo kar nekaj raziskovalcev: Josip Korošec, Tatjana Bregant in Zorko Harej. Tako 

so delno raziskali tudi Blatno Brezovico pod vasjo Blatna Brezovica, Resnikov prekop, 

Maharski prekop, Parte pri Igu in Notranje Gorice na obrobju Notranjih Goric. Sedaj kolišča 

na Ljubljanskem barju proučuje predvsem Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega 

centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
17

 Do danes je bilo odkritih preko 40 kolišč; 

zadnje je bilo odkrito leta 2009 v Ljubljani. Najdbe hranita Mestni muzej Ljubljana in 

Narodni muzej.
18

 

 

SLIKA 2 ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE (MAHARSKI PREKOP)  

(Vir: http://www.koliscar.si/koliscar-si/kolisca/, 7. 3. 2014) 

2.4 KOLIŠČARJI 

2.4.1 NASELITEV  KOLIŠČARJEV 

 

Koliščarji so na naše ozemlje domnevno prišli iz Panonije, po vsej verjetnosti po dolinah 

velikih rek, kot sta Sava in Donava.
19

 Na območje Ljubljanskega barja (takrat je bilo to 

jezero) so se naselili v sredini 5. tisočletja pred našim štetjem. Obdobje koliščarjev je trajalo 

več kot 3000 let in se je zaključilo nekje v sredini 2. tisočletja pred našim štetjem.  Koliščarji 

so naše ozemlje naseljevali od konca mlajše kamene dobe skozi celotno bakreno dobo in v 

                                                 
17

 Prav tam. 
18

 http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Zgibanka_koliscarji_slo.pdf (29. 8. 2012). 
19

 Radio VAL202: Koliščarski muzej (27. 2. 2011). 

http://www.koliscar.si/koliscar-si/kolisca/
http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Zgibanka_koliscarji_slo.pdf
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začetku (oz. v sredini) bronaste dobe.
20

 Med poselitvijo je prihajalo tudi do prekinitev; razlogi 

za to niso popolnoma jasni, vendar jih raziskovalci povezujejo s podnebnimi in z 

gospodarskimi razmerami.
21

 

 

Vsekakor pa je po mnenju arheologov prihod prvih koliščarjev na Ljubljansko barje zelo 

pomemben dogodek v zgodovini osrednjeslovenskega prostora. Koliščarji so med 

najstarejšimi graditelji manjših, stalnih naselbin.
22

 

 

Vasi oz. kolibe so postavljali na obrobju jezera, včasih tudi na obrežja rek oz. potokov. 

Koliščarske kolibe na Ljubljanskem barju so bile pravokotnega tlorisa. Koliba je merila v 

širino okoli 3,5 metra in v dolžino do 8 metrov. V povprečju so imele kolibe okoli 25 

kvadratnih metrov površine. Sleme kolibe je bilo zasnovano v smeri jugojugozahod – 

severseverozahod. Tako so optimalno izkoristili toploto zimskega sonca.
23

 

 

Lesen pod je bil zgrajen na kolih in dvignjen od tal.
24

 Koli so bili dolgi do štiri metre in zabiti 

v tla okoli 2 metra globoko. Bili so iz jesenovega ali hrastovega lesa.
25

 Po ocenah 

strokovnjakov je bila življenjska doba kolibe okoli 20 let. Zaradi stalne vlage so jo morali ves 

čas obnavljati. Stene so bile narejene iz prepletenih šib ali brun in ometane z glino, katere je 

bilo na obrežju jezera veliko. Streha je bila dvokapna, pokrita s slamo, skodlami ali skorjo. V 

kolibi je bil običajno en prostor, včasih tudi dva. V osrednjem delu pod slemenom je bilo 

ognjišče, ob straneh pa spalni prostori. Vsakodnevne aktivnosti so večinoma potekale na 

prostem. Vrata so bila na čelu kolibe, običajno tik pod slemenom. Predstavljala so edino 

odprtino kolibe in so bila pravokotne oblike.
26

  

 

                                                 
20

 Radio oddaja Ars Humana, oddajo pripravil Gregor Podlogar: Koliščarji nekoč in danes  (18. 7. 2011). 
21

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 22–23. 
22

 Prav tam. 
23

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 54–55. 
24

 Prav tam. 
25

 Radio VAL202: Koliščarski muzej (27. 2. 2011). 
26

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 54–55. 
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SLIKA 4 MAKETA KOLIŠČA  

(Foto: A. Jager,  6. 3. 2014)                                             (Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

Prostostoječa koliba je bila osnovna enota vasi, katero je sestavljalo do 20 sočasnih kolib. 

Gradili so jih postopoma in jih dodajali; redko so celotno vas zgradili naenkrat. Vas je bila 

postavljena po premišljenem načrtu, nekatere vasi so bile obdane tudi z ograjo.
27

 Kolibe so 

bile med seboj oddaljene od 2 do 4 metre – razdalja je služila preprečevanju širjenja 

požarov.
28

 Ti so bili pogosti in so včasih uničil cele vasi. Dokaze o požarih so našli na 

najdiščih v Starih gmajnah in Partah.
29

 

 

Naselbine so obstajale različno dolgo. Nekatere so bile poseljene nekaj let ali desetletij, 

nekatere pa neprekinjeno tudi okoli 100 let. Na Ljubljanskem barju je obstajalo več naselbin 

sočasno in v istem koledarskem letu. Arheologi so ugotovili, da so v njih živeli vse leto – 

pozimi in poleti.
30

 

2.4.2 PREHRANA KOLIŠČARJEV 

 

Koliščarji so se v začetku ukvarjali z nabiralništvom, lovom in ribolovom. Kmalu sta te 

dejavnosti dopolnila še poljedelstvo in živinoreja.
31

 

 

 

                                                 
27

 Prav tam. 
28

 Radio VAL202: Koliščarski muzej (27. 2. 2011) 
29

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 54–55. 
30

 Prav tam. 
31

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013) 

SLIKA 3 NOTRANJOST KOLIBE 
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2.4.2.1 NABIRALNIŠTVO 

 

Okoli kolišč so nabirali užitne sadeže in plodove dreves, grmov ter vodnih rastlin.
32

 Nabirali 

so lešnike, robide, maline, gozdne jagode, plodove divje vinske trte, vodne oreške.
33

 

Za zelenjavo in začimbe so služile divje rastline. Poznali so različne učinke strupenih in 

zdravilnih rastlin ter jih primerno uporabljali.
34

 Brezo so tako uporabljali za krepitev ledvic, 

njeno smolo pa so žvečili. Nabirali so tudi čebelji med.
35

 

2.4.2.2 LOV 

 

Lov je bil zelo pomemben, ker je bilo od njega odvisno preživetje skupnosti, posebno na 

območjih, kjer ni bilo možnosti razvoja poljedelstva. Nepogrešljiv je bil tudi v poljedelsko 

razvitejših okoljih, ker je dopolnjeval zaradi podnebnih razmer občutljivo poljedelstvo. Na 

Ljubljanskem barju so najpogosteje lovili jelene, srne in divje prašiče.
36

 

Bobre, vidre, jazbece in lisice so lovili predvsem zaradi krzna. Prehrano koliščarjev je 

popestrila tudi perutnina.
37

 Lovili so race, gosi, čaplje, žerjave in druge. Velikih živali niso 

pogosto lovili, čeprav je ulovljen los ali medved vas oskrbel z mesom za cel mesec. Nabirali 

so tudi manjše živali, na primer polže, rake in školjke, iz gnezd pa so pobirali jajca. Živali so 

zelo racionalno porabili tako, da so iz kosti in roževine izdelali orožje, iz kož in kožuhov 

oblačila ter obutev, iz črevesja pa so naredili vrvi.
38

 

 

SLIKA 5 LOV NA JELENA (MAKETA) 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

                                                 
32

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013) 
33

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 67. 
34

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013) 
35

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 66–67. 
36

 Prav tam. 
37

 Jernej Pavšič (urednik): Ljubljansko barje, str. 162. 
38

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013). 
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2.4.2.3 RIBOLOV 

 

Ribe so pomemben dodaten vir beljakovin v prehrani. Koliščarji z Ljubljanskega barja so jih 

lovili s harpunami, trnki, vršami, mrežami, morda pa tudi z lokom in puščico. Najdeni so bili 

ukrivljeni in ravni trnki. Lovljenje z ravnim trnkom priča o iznajdljivosti in je primerno za lov 

na ščuke in druge ribe ter za lov na vodne ptice. Ribič je na raven trnk nasadil vabo (manjšo 

ribo ali košček mesa) in ko je plenilec zgrabil, se mu je dvostransko ošiljen trnk zagozdil v 

ustih. V jezeru Ljubljanskega barja so lovili krape, linje, navadne ostriže, rdečeperke, 

rdečeoke, ščuke in some.
39

 

 

SLIKA 6  RIBOLOV (MAKETA) 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

2.4.2.4 POLJEDELSTVO 

 

Koliščarji so bili tudi poljedelci; pridelovali so predvsem žito. Ker barjanska tla niso bila 

najprimernejša za gojenje žit, so njive pridobili s krčenjem gozda na trdninskih tleh. 

Najpogostejši poljščini sta bili pšenica in ječmen. Poleg žita so gojili tudi lan in grah, po 

nekaterih podatkih tudi domačo vinsko trto. Polja so obdelovali z orodji iz lesa, kamna in 

roževine. Od okoli 3000 let pr. n. št. so uporabljali tudi ralo.
40

  

 

Ostanki ječmena in pšenice so redki, pogosto pa so bile najdene žrmlje ali ročni mlini, s 

katerimi so mleli zrnje v moko ter iz nje pekli nekvašeno testo.
41

 

 

                                                 
39

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 74–77. 
40

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013) 
41

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 59. 
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SLIKA 7 ŽETEV (MAKETA)                                 SLIKA 8 ŽRMLJE ALI ROČNI MLIN 

 (Foto: A. Jager, 8. 9. 2013)                               (Foto: A. Jager, 17. 8. 2013)       

2.4.2.5 ŽIVINOREJA 

 

Prva udomačena žival je bil pes. V sredini 5. tisočletja pr. n. št. pa so se mu pridružile tudi 

druge domače živali: govedo, ovca, koza in prašič. Z vzponom živinoreje se je pomen lova 

nekoliko zmanjšal. Na začetku so živino redili predvsem zaradi mesa in maščobe, kasneje pa 

so v ospredje vse bolj prihajali sekundarni produkti živinoreje: vlečna moč, mleko in mlečni 

izdelki. Živinoreja je prebivalcem zagotavljala več kot polovico zaužitega mesa.
42

 

 

SLIKA 9 KOLIŠČARKA PRI MOLŽI (MAKETA)  

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

                                                 
42

 Več urednikov: Ljubljanica – kulturna dediščina reke (dalje: Ljubljanica). Ljubljana 2009, str. 53–55. 
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2.4.3 DEJAVNOSTI KOLIŠČARJEV 

2.4.3.1 KERAMIKA 

 

Oblikovanje in žganje gline je ena najstarejših dejavnosti človeka. Izdelava posod pa je 

postala množična šele v času mlajše kamene dobe. Posode so uporabljali za shranjevanje 

pridelkov in kuhanje. Izdelovali so jih prostoročno. Gline, ki je osnovna surovina, je bilo na 

tem območju vedno zadosti. Posode so izdelovali za različne namene – dodajali so jim 

različne primesi oziroma so jih žgali z različnimi tehnikami. Lonci za kuhanje so imeli bolj 

grobo površino, izdelani so bili iz slabše prečiščene gline. Sklede, vrči in druge posode so bile 

izdelane iz fino prečiščene gline in so bile bogatejše okrašene. Občasno so jih spolirali do 

sijaja.
43

 

 

SLIKA 10 GLINENO POSODJE  

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013)  

 

Oblike posod so bile različne v različnih obdobjih. Za 5. tisočletje pred našim štetjem so bile 

značilne posode sivozelenkastih barvnih tonov in okrašene z vezanimi črtami, krožnimi 

poglobitvami, pogosto so bile barvane z rdeče barvo. V 4. tisočletju pr. n. š. se je lončarstvo 

                                                 
43

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013). 
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zelo spremenilo. Izdelki so dobili temno sivo do črno barvo. Lončarstvo je doseglo kakovostni 

in oblikovalski vrh v 3. tisočletju pr. n. št. Posode so bile zelo bogato okrašene. Črte, vrezane 

v steno posod, so običajno zapolnili z belo apnenčasto maso. Za 2. tisočletje pr. n. š. pa je 

značilno posodje s pramenastim okrasjem.
44

 

 

Koliščarji so poznali tudi keramične zajemalke in žlice. Zajemalke so služile za zajemanje 

hrane in pitje, žlice so uporabljali pri jedi.
45

 

2.4.3.2 METALURGIJA 

 

Metalurgija je na koliščih Ljubljanskega barja znana nekje od 4. tisočletja pred našim štetjem, 

sredi 3. tisočletja pa je bila obrt v razcvetu.
46

 Prvi koliščarji so poznali in obdelovali baker, 

proti koncu koliščarske dobe so uporabljali bron, na koncu pa tudi železo, ki je bilo predvsem 

surovina za izdelavo okrasnih predmetov in simbol moči. Iz bakra in kasneje iz brona so 

izdelovali orodje, orožje in okrasne predmete.
47

  

 

Pri obdelavi rude so bile potrebne visoke temperature, ki so segale tudi čez 1000 stopinj 

Celzija.
48

 Postopek taljenja je potekal na tleh v izkopani jami, obloženi z glino. Notri so 

naložili karbonatno rudo skupaj z lesom. Temperaturo so dosegli tako, da so lesene pihalne 

cevi usmerili naravnost v zmes rude in lesa ter s pomočjo meha vpihavali zrak.
49

  

 

Za taljenje kovine so uporabljali talilne lonce iz gline in kamna.
50

 Izdelavo večjega števila 

enakih izdelkov – predvsem orodja in orožja – so omogočali dvodelni kalupi, ki so 

predstavljali pomembno tehnološko novost tistega časa.
51

 

 

                                                 
44

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 82–84. 
45

 http://www.kolo5200.si/download.php?download_file=arheo.18-1997.prazgodovinska.kolisca.pdf  

(11.1. 2013) 
46

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013). 
47

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 86–87. 
48

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013). 
49

 Več urednikov: Ljubljanica, str. 60. 
50

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 86–87. 
51

 Več urednikov: Ljubljanica, str. 50–60. 

http://www.kolo5200.si/download.php?download_file=arheo.18-1997.prazgodovinska.kolisca.pdf
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SLIKA 11 METALURŠKI PRIPOMOČKI                           SLIKA 12 OBDELAVA KOVINE (MAKETA) 

(Foto: A. Jager, 6. 3. 2014)                                     (Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

O izvoru bakra ni natančnih podatkov. Ugiba se, ali je domačega ali oddaljenega izvora. 

Najstarejši najdbi sta bakreni sekirici iz sredine 4. tisočletja pred našim štetjem, najdeni v 

bližini Hočevarice pri Verdu. Najštevilčnejše izdelke in dobro ohranjene metalurške 

pripomočke pa so nam zapustili koliščarji iz 3. tisočletja pred našim štetjem.
52

 

2.4.3.3 TKALSTVO 

 

Na podlagi najdenih predmetov so si raziskovalci ustvarili podobo barjanskih ljudi. O 

oblačilih govorijo posredni ostanki, ker so ostanki tkanin zelo redki.
53

 Najdeni so bili 2 

centimetra široki trakovi iz blaga, najverjetneje iz lanu.
54

 Našli pa so tudi kar nekaj 

pripomočkov za predenje in tkanje. Za izdelavo tekstila so potrebovali prejo, ki so jo pridobili 

iz rastlinskih vlaken različnih trav in lanu, živalska vlakna pa je predstavljala volna ovac.
55

  

 

SLIKA 13 PREDENJE IN TKANJE (MAKETA) 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

                                                 
52

 Prav tam. 
53

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013). 
54

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 91. 
55

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (11. 1. 2013). 
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Pri postopku predenja so iz preje vlekli niti, ki so jih navijali na preslico ali vreteno. Najdenih 

je bilo dosti predilnih vretenc, ki so različnih oblik in izdelana iz gline. Nato je sledilo tkanje 

in barvanje tekstila. Za tkanje so uporabljali vertikalne statve, pri katerih je bila ključna 

obtežitev nitk, kajti teža uteži je določala gostoto tkanja. Za barvanje tkanin so verjetno 

uporabljali rastlinska barvila; belo barvo so dobili s kuhanjem le-te v bukovem ali hrastovem 

pepelu, rdečo s pepelom mladega bresta, rumeno s pepelom divje jablane, črno pa z leskovim 

listjem.
56

  

 

Kakšna je bila dekoracija na oblekah, sklepajo iz vzorcev, ki se pojavljajo na figuralni posodi 

– idolu. Po mnenju raziskovalcev je idol kultna posoda, ki upodablja žensko ali neznano 

božanstvo. Na njej je upodobljena dekoracija, ki predstavlja žensko nošo.
57

 

 

Šivali so s šivankami iz živalskih kosti. Niti niso uporabljali le za šivanje oblačil, ampak tudi 

za izdelavo vrvi, ribiških mrež in drugih izdelkov. Obutev in oblačila so si izdelovali iz 

živalskih kož in drugih v naravi dostopnih materialov.
58

 

 

Barjanski ljudje so izdelovali tudi neke vrste nakit, kot so obeski in okrasne jagode, ki so iz 

različnih materialov in oblik. Pri izdelavi ogrlic so uporabili v naravi najdene predmete 

(školjke, kamenčki, živalski zobje …),  ki so jih nanizali na vrvico. Na ižanskih koliščih so 

našli dve bakreni zapestnici in pasne sponke iz živalskih kosti, v Notranjih goricah pa del 

glavnika iz roževine.
59

 

2.5 POMEMBNE  NAJDBE 

2.5.1 NAJDENO KOLO 

 

Leseno kolo je bilo najdeno 29. marca 2002 na arheološkem najdišču Stare gmajne pri Verdu. 

Odkrila ga je skupina arheologov, natančneje Janez Dirjenc, z Inštituta za arheologijo. Kolo je 

bilo v blatu, in sicer v steni jarka.
60

 Našli so tudi os, ki se je snela s kolesa. Oboje po mnenju 

                                                 
56

 Prav tam. 
57

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 91. 
58

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (9.  2. 2013). 
59

 Prav tam. 
60

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 94–95. 
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strokovnjakov pripada prazgodovinskemu dvokolesnemu vozu.
61

 Odkritje je doma in po svetu 

vzbudilo veliko strokovno in laično zanimanje.
62

 

 

Kolo je bilo narejeno kot poln disk in je imelo na sredini odprtino štirikotne oblike. Disk je bil 

sestavljen iz dveh desk, ki sta širinsko spojeni s štirimi letvami. Deski sta iz jesenovega lesa. 

Iz istega debla so izdelali dve deski za obe polovici kolesa. Zelo verjetno so ju izdelali s 

cepljenjem in tesanjem, saj kovinskih žag takrat še niso poznali. Za izdelavo celotnega kolesa 

so potrebovali približno 80-centimetrski kos hloda iz lesa brez rastnih napak.
63

 

 

Lesena os je simetrično izdelan raven drog iz enega kosa hrastovega lesa brez rastnih napak. 

Je okroglega in na konceh štirikotnega preseka. V os so bile na obeh straneh zabite zagozde.
64

 

Pri vožnji se je vrtela – na to kaže štirikotna odprtina v kolesu.
65

 

                   

SLIKA 14 KOLO Z OSJO                                               SLIKA 15 REKONSTRUKCIJA VOZA 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013)                                         (Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

Raziskali so, da je kolo naredil vrhunski prazgodovinski kolar, ki se je zelo dobro spoznal na 

les in njegove lastnosti pa tudi na izdelavo koles in vozov. Leseno kolo je po ugotovitvah 

staro več kot 5100 let in predstavlja najstarejšo najdbo te vrste v Evropi in na svetu.
66

 

Zaradi tehnološke dovršenosti se uvršča v sam vrh svetovne kulturne dediščine.
67

 

 

 

                                                 
61

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (15. 3. 2013). 
62

 A. Velušček: Koliščarska naselbina Stare gmajne, str. 198. 
63

 Anton Velušček: Koliščarji, str. 95–96. 
64

 Prav tam. 
65

 Več urednikov: Ljubljanica, str. 51. 
66

 Anton Velušček: Koliščarji, str.  97. 
67

 http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/ (15. 3. 2013). 
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2.5.2 DREVAK 

 

Koliščarji so na več načinov premagovali razdalje. Po kopnem so šli peš, od 4. tisočletja pred 

našim štetjem tudi z vozovi. Za premagovanje razdalj na vodi pa so bili najpogostejše 

prevozno sredstvo čolni drevaki. Ti so bili izdolbeni iz enega debla, v dolžino pa so merili do 

12 metrov. Z njimi so lahko prevažali tudi večje tovore.
68

 

 

Najstarejša drevaka iz obdobja koliščarjev sta bila najdena na kolišči Stare gmajne. Starejši je 

iz 1. polovice 32. stoletja pred našim štetjem, drugi je približno 50 let mlajši. Izdelana sta bila 

s tehniko dolbenja iz hrastovih debel. Čolna imata v notranjosti ohranjeno prečno ojačitev – 

pregrado, ki je čoln delila na prekata. Oba čolna sta bila le delno dokumentirana, zato ne 

poznamo njunih dolžin.
69

 

 

Čolni so imeli po navadi tudi po več pregrad in prekatov. Prevladovali so čolni z dolžino 12 

metrov. Izdelovanje drevakov ni bilo lahko delo; najprej so morali v gozdu najti primerno 

drevo, ga posekati in pripeljati do obrežja jezera. Dolbli so ga z dleti in drugim tesarskim 

orodjem, pomagali so si tudi z izžiganjem. Skrbno so morali paziti, da se drevak ni preveč 

izsušil in počil. Izdelava je trajala več tednov. Arheologi sklepajo, da so bili drevaki za 

koliščarje zelo dragoceni. Z njimi so se prevažali po jezeru, okoliških rekah in potokih. 

Uporabljali so jih tudi za ribolov.
70

  

                   

SLIKA 16 IZDELOVANJE DREVAKA (MAKETA)           SLIKA 17 DREVAK 

(FOTO: A. JAGER, 8. 9. 2013)                                       (FOTO: A. JAGER, 6. 3. 2014) 

                                                 
68

 http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Zgibanka_koliscarji_slo.pdf  (28. 3. 1013). 
69

 Anton Velušček: Koliščarji, str.  78–81. 
70

 Prav tam. 

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Zgibanka_koliscarji_slo.pdf
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Odkrita so bila tudi lesena vesla, ki so jih arheologi našli na več koliščih. Med bolje ohranjena 

sodi 60 centimetrov dolgo veslo s kolišča Parte. Hranijo ga v Mestnem muzeju v Ljubljani.
71

 

2.5.3 LOK 

 

Lok je naprava, ki so jo koliščarji uporabljali kot lovsko orožje. Z lokom in s puščico so lovili 

divjad, ptiče, morda pa tudi ribe. Prazgodovinske loke lahko delimo v več skupin glede na 

starost lokostrelca in s tem povezano fizično močjo. Poznamo loke za odrasle (lovce), 

najstnike (lovske pripravnike) in otroke. Glede na skupino se spreminjajo dolžina loka, izbira 

kakovosti lesa in način izdelave.
72

  

 

Lok za odraslega je bil običajno dolg od 145 do 170 centimetrov, narejen je bil zelo skrbno in 

izdelan iz najboljše veje. Lok za najstnike je v dolžino meril od 120 do 140 centimetrov. 

Otroški loki so bili krajši in slabše izdelani – namenjeni so bili igri. Po navadi so bili loki 

narejeni iz tisovine, ker je njen les trd, trden, žilav in prožen.
73

 

 

Na Ljubljanskem barju sta bila odkrita dva skoraj cela prazgodovinska loka. Prvi je bil najden 

na kolišču Hočevarica, drugi na Stari gmajni. Oba sta narejena iz tisovine. Lok s Hočevarice 

meri v dolžino 122 centimetrov in je narejen iz srednje kakovostne veje.
74

 Raziskovalci 

ocenjujejo, da je njegova starost 5600 let.
75

 Lok, odkrit na Starih Gmajnah, je krajši in meri 

64 centimetrov, narejen pa je iz grčave veje. Daljši in kakovostnejši lok iz Hočevarice 

uvrščamo v skupino lokov za najstnike. Lok s Starih gmajn je bil otroški in je bil uporaben le 

za igro.
76

 

2.6 KOLIŠČARJI Z LJUBLJANSKEGA BARJA NA UNESCOVEM 
SEZNAMU SVETOVNE KULTURNE DEDIŠČINE 

 

Unesco je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Vanj je 

včlanjenih 192 držav; Slovenija je članica od leta 1992. Organizacija ima sedež v Parizu. V 

Ljubljani je Unescov Mednarodni center za kemijske študije. Eden izmed pomembnih 

                                                 
71

 Prav tam. 
72

 Anton Velušček: Koliščarji, str.  70–71. 
73

 Prav tam. 
74

 Prav tam. 
75

 Jernej Pavšič (urednik): Ljubljansko barje, str. 163. 
76

 Anton Velušček: Koliščarji, str.  70–71. 
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programov je seznam svetovne naravne in kulturne dediščine – Unesco z njim promovira 

znamenitosti, ki jih ocenijo kot pomembne za ves svet.
77

 

 

Slovenija je skupaj s Švico, Francijo, z Nemčijo, Avstrijo in Italijo pripravila serijsko 

nominacijo Prazgodovinska kolišča okoli Alp.
78

 Na Unescov seznam svetovne kulturne in 

naravne dediščine so bila kolišča dodana leta 2011.
79

 

V izboru je 111 arheoloških najdišč kolišč iz zgoraj naštetih držav.
80

 Prazgodovinska kolišča 

na Ljubljanskem barju so zastopana z dvema skupinama devetih kolišč pri Igu.
81

 

 

SLIKA 18 INFORMATIVNA TABLA 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

Septembra 2012 so v bližini ostankov kolišč, ki so vpisana na Unescov seznam kulturne 

dediščine, postavili dve informacijski tabli, na katerih si lahko obiskovalci preberejo osnovne 

podatke o koliščarjih, njihovem načinu življenja in vpisu na seznam.
82

 

                                                 
77

 http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/unescov-seznam-zascita-ali-le-prestiz/223545  (3. 3. 2014) 
78

  http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/kolisca-kot-del-svetovne-dediscine  (3. 3. 2014) 
79

 http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/sta-dve-tabli-res-dovolj-za-predstavitev-koliscarjev/327734  (3. 3. 2014) 
80

 http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/slovenska-kolisca-na-unescovem-seznamu-svetovne-dediscine/260779  

(3. 3. 2014) 
81

 http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/kolisca-kot-del-svetovne-dediscine  (3. 3. 2014) 
82

 http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/unesco-spomenisko-obmocje-ig  (3. 3. 2014) 

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/unescov-seznam-zascita-ali-le-prestiz/223545
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/kolisca-kot-del-svetovne-dediscine
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/sta-dve-tabli-res-dovolj-za-predstavitev-koliscarjev/327734
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/slovenska-kolisca-na-unescovem-seznamu-svetovne-dediscine/260779
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/kolisca-kot-del-svetovne-dediscine
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/unesco-spomenisko-obmocje-ig
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3 DIDAKTIČNI DEL 

3.1 UČNA PRIPRAVA 

 

Študentka: Ana Jager 

Mentorica na OŠ: 

prof. Zdenka Hiti 

Mentorica na PeF: 

dr. Darja Kerec, doc 

Šola: Osnovna šola Sostro Število učencev: 27 

Datum: 15. 5. 2013 Razred: 5. b Predmet: družba Število ur: 2 

Učna tema: Ljudje v času
83

 

Učna enota: Koliščarji 

Učni cilji: 

Učenec: 

-  pozna zgodovinsko obdobje – prazgodovino, 

- pozna obdobje prazgodovine in dogajanja v njem, obdobje povezuje s slovensko 

preteklostjo, 

- uporabi različne zgodovinske vire v raziskovanju preteklosti, 

- pozna življenje koliščarjev, njihova bivališča in dosežke. 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim materialom 

Učni pripomočki: slike, časovni trak, plakat, flomastri, lepilo, knjige in članki, glina, 

paličice, zobotrebci, podlage za na mizo, lončki za vodo, PowerPoint 

Medpredmetne povezave: likovna vzgoja 

Literatura:  

- Budnar, M. (et al.). (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

- Velušček, A. (2010). Koliščarji: O koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja. 

Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC. 

- Velušček, A. (2011). Koliščarji z Velikega jezera. Ig: Društvo Fran Govekar. 

- http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Zgibanka_koliscarji_slo.pdf   

- Zupanc, B. (2009). Ljubljansko barje. Krajinski park. Ljubljana: Center za kartografijo 

favne in flore, Miklavž na dravskem polju. 

 

                                                 
83

 Tema se prične v 4. razredu in se nadaljuje v 5. razredu. 

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Zgibanka_koliscarji_slo.pdf
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Potek učne ure: 

Uvodni del: 

Učencem se predstavim in povem namen današnjega obiska. Na PowerPointu pokažem 

zemljevid Slovenije. Vprašam jih, kje na zemljevidu leži Ljubljana. Kje pa je Ljubljansko 

barje? Sliko zamenjam z zemljevidom Ljubljanskega barja. Na zemljevidu poiščemo njihov 

domači kraj Sostro. Nato poiščemo kraj Rudnik, ki ga otroci poznajo po nakupovalnem 

središču. Povem jim, da je območje, obrobljeno z zeleno barvo, Ljubljansko barje. 

(Vir: http://www.ljubljanskobarje.si/images/Spletna%20karta%20KP%20Lbarje_2013.jpg, 

10. 5. 2013) 

 

Na območju Ljubljanskega barja je bilo nekoč jezero in ob njem so živeli ljudje. Pokažem jim 

sliko jezera in koliščarske vasi. Povem jim, da bomo s pomočjo slike poskušali ugotoviti, 

kako so ti ljudje živeli. Vsa predvidevanja bomo zapisovali na tablo. Pomagam jim s 

podvprašanji. 

SLIKA 19 LJUBLJANSKO BARJE IN ZANIMIVOSTI 

http://www.ljubljanskobarje.si/images/Spletna%20karta%20KP%20Lbarje_2013.jpg
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SLIKA 20 KOLIŠČARSKO NASELJE  

(Vir: www.ljubljanskobarje.si, 10. 5. 1013). 

 

Kaj vidiš na sliki? 

Kaj misliš, kakšne hiše so imeli ti ljudje? Iz česa so bile zgrajene? 

S čim so potovali oziroma se prevažali? S čim po vodi? S čim po kopnem? 

Kaj vse so jedli glede na to, da na sliki vidimo vodo, polja in gozd?  

Iz česa so izdelovali pripomočke za shranjevanje živil?  

Kaj misliš, kakšno orožje so poznali? Iz česa je bilo izdelano? 

Kaj misliš, kako so bili oblečeni? Iz česa so bila oblačila? 

Ali kdo ve, kako imenujemo te ljudi danes? 

 

Osrednji del: 

Skupaj z učenci ugotovimo, da govorimo o koliščarjih oz. mostiščarjih. Učence vprašam, ali 

vedo, kdaj so ti ljudje živeli. Pogledamo si časovni trak in jih umestimo v svetovno 

zgodovino. Koliščarji so živeli v času prazgodovine, in sicer so sodobniki graditeljev piramid 

– egipčanske civilizacije. 

Učencem povem, da bomo sedaj skupaj preverili, katere njihove domneve so pravilne in 

katere ne. Učence razdelim v 5 skupin s pomočjo žreba barvnih lističev. Vsaka skupina dobi  

plakat, flomastre in lepilo. 

Učencem povem, da bo vsaka skupina dobila nekaj gradiv (knjige, članki, slike) na temo 

koliščarjev in listek, na katerem so napisane usmeritve za delo. Po skupinah izdelajo plakat in 

pripravijo predstavitev svojega dela. 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ljubljansko+barje+mosti%C5%A1%C4%8Darji&source=images&cd=&docid=jHKGFdZ5mwRGGM&tbnid=rQSBaxFHAkE-aM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ljubljanskobarje.si%2Fza-obiskovalce%2Fuvod&ei=aWKPUb-nE4T3sgbigIGYDA&psig=AFQjCNEfMXY_Ar-ANjafifetjKP6-BROkg&ust=1368437654212819


Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                   Ana Jager Hudobivnik; diplomsko delo 

22 

 

1. skupina  

V gradivu poiščite opise koliščarskih vasi in hiš. Naredite plakat, s katerim boste lahko 

ostalim sošolcem čim bolj nazorno predstavili, v kakšnih vaseh in hišah so živeli koliščarji. 

Na plakat dodajte tudi slike, ki jih lahko narišete sami ali jih najdete v gradivu. 

 

2. skupina 

Poiščite podatke o tem, s čim vse so se koliščarji prehranjevali. Upoštevajte dejstva, da so se 

koliščarji ukvarjali z nabiralništvom, lovom, ribolovom, s poljedelstvom in z živinorejo. 

Naredite plakat, s katerim boste sošolcem čim bolj nazorno predstavili prehrano koliščarjev. 

Na plakat dodajte tudi slike, ki jih lahko narišete sami ali jih najdete v gradivu. 

 

3. skupina  

Koliščarji so se ukvarjali z obdelovanjem kovin. Katere kovine so uporabljali? Kaj so iz njih 

izdelovali?  

Koliščarji so se ukvarjali tudi z oblikovanjem gline. Ugotovite, katere izdelke  so izdelovali iz 

gline in kako so jih  uporabljali. Poiščite tudi slike, na katerih se vidi okrasitev teh izdelkov.  

Naredite plakat, s katerim boste sošolcem čim bolj nazorno predstavili omenjeni temi. Na 

plakat dodajte tudi slike, ki jih lahko narišete sami ali jih najdete v gradivu.  

 

4. skupina 

Koliščarji so si obleke izdelovali iz različnih materialov. Kateri materiali so to? Katere 

pripomočke so uporabljali za šivanje? Poiščite sliko, na kateri se dobro vidijo vzorci, 

naslikani na tkanino.  

Koliščarji so uporabljali tudi nakit. Iz česa so ga izdelovali? 

Naredite plakat, s katerim boste sošolcem čim bolj nazorno predstavili omenjeni temi. Na 

plakat dodajte tudi slike, ki jih lahko narišete sami ali jih najdete v gradivu. 

 

5. skupina 

Arheologi so našli kar nekaj zelo pomembnih ostankov koliščarske dobe. Med 

najpomembnejše najdbe sodijo leseno kolo z osjo (del voza), drevak in lok. Naredite plakat, s 

katerim boste sošolcem čim bolj nazorno predstavili omenjene najdbe. Na plakat dodajte tudi 

slike, ki jih lahko narišete sami ali jih najdete v gradivu. 
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Skupine imajo 20 minut časa za izdelavo plakata in pripravo predstavitve. Učencem povem, 

da imam na računalniku zbirko slik, ki jih prav tako lahko uporabijo v svoji predstavitvi. 

Izbrane slike vstavimo v PowerPoint . 

Vsaka skupina ima 3 minute časa za predstavitev svojega plakata. Na koncu vsake 

predstavitve poskušamo ugotoviti, katero domnevo iz uvodnega dela smo potrdili in katero 

ovrgli. 

 

Zaključni del: 

Učencem povem, da so bili koliščarji zelo dobri v oblikovanju gline. Glinene izdelke so 

večinoma zelo lepo okrasili. Tudi sami bodo izdelali posodice iz gline in jih okrasili. Pokažem 

jim slike najdenih lončarskih izdelkov.   

Učencem razdelim glino, lesene paličice in zobotrebce. Pripravimo si tudi lončke z vodo in 

podloge za na mizo. Demonstriram izdelavo posodice, nato učenci izdelajo še vsak svojo in jo 

okrasijo z vzorčki, ki so podobni vzorcem s posod iz koliščarske dobe. 

Na koncu učencem razdelim učni list. Reševati ga začnejo v šoli; kdor ga ne dokonča, ga reši 

za domačo nalogo. List nalepijo v zvezek. 

Učencem in učiteljici se zahvalim za sodelovanje. 
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KRIŽANKA 

Reši križanko. Na črto spodaj napiši rešitev križanke. 

 GESLO 

 

1. Območje, jugozahodno od  Ljubljane, kjer je bilo včasih jezero. 

2. 5200 let star del voza, ki je bil najden na Ljubljanskem barju. 

3. Pripomoček za lov, narejen iz tisovine. 

4. Kolibe so stale na lesenih ______________ . 

5. Kako z drugo besedo imenujemo koliščarja? 

6. Moški so bili dobri _____________. Iz kovin so izdelovali orodje in orožje. 

7. Koliščarji so za plutje po jezeru uporabljali čoln, ki ga imenujemo  ____________. 

8. Koliščarji so se ukvarjali  z  _______________, ker so redili govedo, ovce, koze, prašiče … 

9. Koliščarji so bili tudi   ______________, ker so na poljih gojili žita.  

10. Obleke so izdelovali iz ____________ kož in tkanin, katere so sami stkali.  

 

REŠITEV KRIŽANKE JE   ________________________. 
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3.2 ANALIZA UČNE URE 

 

Učno uro sem načrtovala tako, da so bili učenci čim več časa aktivni. Na začetku smo s 

pomočjo zemljevida umestili Ljubljansko barje v slovenski prostor. Ko sem učence vprašala, 

kje leži naše glavno mesto Ljubljana, so vsi dvignili roko. Izbrani učenec je Ljubljano pokazal 

na zemljevidu. Nato sem jim na tablo projicirala drug zemljevid, na katerem so vidni 

Ljubljana, Ljubljansko barje in Sostro – njihov domači kraj. Preko usmerjenega pogovora 

smo ugotovili, da Ljubljansko barje leži južno in jugozahodno od Ljubljane in jugozahodno 

od Sostrega. Učenci so tako dobili predstavo, kje leži Ljubljansko barje glede na njihov 

domači kraj.  

 

Na tablo sem projicirala še sliko koliščarskega naselja. Povedala sem jim, da bomo s pomočjo 

slike poskušali ugotoviti čim več podatkov o življenju koliščarjev. Najprej so učenci sami 

govorili, kaj opazijo na sliki. Povedali so marsikaj; med drugim tudi to, da so koliščarji živeli 

v kolibah ob vodi, da so hiše gradili na kolih, da so za prevoz uporabljali čolne, da so  bili 

poljedelci in da so imeli domače živali. Z vprašanji sem jih usmerjala v še natančnejše 

opazovanje in logično sklepanje. Učenci so se pri tem odlično izkazali in opazili tudi zelo 

majhne podrobnosti. Hitro jim je bilo jasno, kaj pomeni bližina gozda, kaj bližina vode … 

Vse odgovore sem napisala na tablo. Učencem sem rekla, da bomo sedaj skupaj poskusili 

ugotoviti, ali smo iz slike razbrali vse podatke o življenju koliščarjev in ali so podatki, 

napisani  na tabli, pravilni ali ne. 

 

Nadaljnje delo je potekalo v skupinah. S pomočjo barvnih lističev sem učence razdelila v 

skupine, saj sem želela, da so skupine heterogene in naključne. Vsaka skupina je dobila svoja 

navodila za delo in vse potrebne pripomočke. Razdelila sem jim tudi knjige in članke na temo 

koliščarjev. Opazila sem, da so si učenci znotraj skupine delo sami razdelili. Nekatere skupine 

so si najprej izdelale osnutek, nato plakat. Vse skupine so v plakat vključile tudi slikovno 

gradivo. Ena skupina se je odločila vključiti tudi projicirane slike. Članica te skupine je 

pristopila do računalnika, skupaj sva poiskali želeni sliki in ju vstavili v program PowerPoint. 

Za projekcijo so se odločili zaradi razlage slik. Nekatere skupine so na plakat narisale svoje 

risbe. Presenetilo me je opažanje, da učenci pri tej starosti že zelo dobro izluščijo bistvo iz 

daljšega besedila (knjige) in na plakat vključijo pomembne podatke. Skupine so bile zelo 

motivirane in so se naloge zelo resno lotile. Jaz sem medtem krožila med skupinami in 

odgovarjala na zastavljena vprašanja.   
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SLIKA 21                                                                      SLIKA 22      

 

                   

SLIKA 23                                                                      SLIKA 24 

           

 

SLIKA 25 

  

SLIKE 21–25 UČENCI IZDELUJEJO PLAKATE 

(Foto: A. Jager, 15. 5. 2013) 

 

Skupine so imele za izdelavo plakata in predstavitev na voljo 20 minut, vendar sem nato čas 

podaljšala za 5 minut, da so vsi lahko končali s svojim delom. 
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Skupine so nato predstavile svoje plakate. Prva skupina je predstavila zgled hiš in koliščarskih 

naselij. Pri poročanju so na vrsto prišli vsi člani; vsak je predstavil en del teme. Pomagali so si 

s projiciranima slikama, ob katerih so podrobneje razložili zgradbo kolib in zgled naselja.  

 

SLIKA 26 PLAKAT 1 

(Foto: A. Jager, 15. 5. 2013) 

 

Druga skupina je predstavila prehrano koliščarjev za vsako področje prehrane posebej. 

Podrobneje so predstavili nabiralništvo, lov, ribolov, poljedelstvo in živinorejo. Vsak član 

skupine je predstavil eno omenjeno področje prehrane.  

 

 

SLIKA 27 PLAKAT 2 

(Foto: A. Jager, 15. 5. 2013) 
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Tema tretje skupine je bila obdelovanje kovin in oblikovanje gline. Plakat je predstavil vodja 

skupine, ki so ga skupaj izbrali. Na plakat so narisali ilustracijo obdelovanja kovin, ki jo je 

ena učenka tudi obrazložila.  

 

SLIKA 28 PLAKAT 3 

(Foto: A. Jager, 15. 5. 2013) 

 

Četrta skupina je izdelala plakat o oblačilih in nakitu koliščarjev. Poročanje predstavitve so si 

razdelili. Vključili so tudi slike iz knjige Koliščarji. Pokazali so sliko, ki prikazuje koliščarsko 

obleko, ter opozorili na poslikavo in zanimivost vzorca oblačila. Ugotovili so, da je vzorec 

sestavljen le iz ravnih črt. 

 

SLIKA 29 PLAKAT 4 

(Foto: A. Jager, 15. 5. 2013) 

 

Peta skupina je predstavila pomembne arheološke najdbe: kolo z osjo, drevak in lok. 

Predstavitev je vodila ena izmed učenk, ostali člani skupine so jo dopolnjevali. Zelo dobro so 

vključili le bistvene podatke.  
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SLIKA 30 PLAKAT 5 

(Foto: A. Jager, 15. 5. 2013) 

 

Pri vsaki predstavitvi so vsi skupaj poskušali ugotoviti tudi, katere naše domneve so bile 

pravilne in katere ne. Po koncu vseh predstavitev smo imeli obkljukane vse domneve; to 

pomeni, da so bile vse resnične. Ugotovili smo le, da iz slike niso razbrali nič o obdelovanju 

kovin in nošenju nakita.  

Vse skupine so se zelo potrudile pri izdelavi plakata, zato sem jih zelo pohvalila. Učiteljica je 

obljubila, da bo plakate obesila na steno, da jih bodo lahko še enkrat prebrali in si jih ogledali.  

  

SLIKA 31 UČENCI PRI PREDSTAVITVI PLAKATA 

(Foto: A. Jager, 15. 5. 2013) 

 

V zaključnem delu sem učencem ob PowerPointu še enkrat povedala, da so bili koliščarji zelo 

spretni v oblikovanju gline in so svoje izdelke tudi lepo okrasili. Pokazala sem jim nekaj slik 
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koliščarskih posod in jim povedala, da bodo še sami izdelali glineno posodico in jo okrasili na 

koliščarski način. Učenci so bili nad idejo zelo navdušeni. Na mizi so si pripravili časopisni 

papir in paličice, jaz pa sem jim razdelila glino. Pokazala sem jim eno izmed tehnik izdelave 

posodice. Najprej sem iz gline oblikovala kroglo in vanjo s palcem naredila luknjo do sredine. 

Nato sem počasi tanjšala steno posodice. Večina učencev se je izdelave posodice lotila na 

način, ki sem ga demonstrirala, nekaj pa jih je posodico izdelalo po lastnem postopku. 

Nekateri učenci so imeli težave pri oblikovanju posodice, ker so stene preveč stanjšali in so se 

zato pojavile luknje. Svetovala sem jim, naj se dela lotijo od začetka in bolj pazijo na debelino 

stene. Nekaterim učencem se je glina preveč izsušila in so jo morali navlažiti z vodo. Ko so 

končali z oblikovanjem posodice, so jo s pomočjo paličice okrasili z vzorci, ki so jih 

opazovali na originalnem posodju. Nekaj učencev je delo zelo hitro končalo in so izdelali še 

en izdelek. Nastali so zelo dobri in zanimivi izdelki, ki smo jih dali tudi sušiti in nato še peči. 

                   

SLIKA 32  OBLIKOVANJE POSODICE                             SLIKA 33 OKRAŠEVANJE POSODICE 

 

                   

SLIKA 34 OKRAŠENA POSODICA                                  SLIKA 35 KONČNI IZDELKI UČENCEV 

Slike 32–35: (Foto: A. Jager, 15. 5. 2013) 

 

Učencem, ki so z delom prej končali, sem razdelila križanko – drugi so jo dobili za domačo 

nalogo. Učiteljici sem dala rešitev križanke, da bodo domačo nalogo lahko preverili. Učenci, 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                   Ana Jager Hudobivnik; diplomsko delo 

31 

 

ki so križanko reševali v šoli, so mi povedali, da je bila zelo zanimiva in tudi malce težka. 

Nekaj učencev je odgovore poiskalo na plakatih, ki so jih izdelali. 

 

SLIKA 36 KRIŽANKA 

(Foto: A. Jager, 15. 5. 2013) 

 

Obe uri sta potekali tekoče in brez težav z disciplino. Učenci so bili za delo zelo motivirani in 

so pokazali veliko zanimanje za temo o koliščarjih. Za omenjeno temo sem imela namenjeni 

dve šolski uri. Večina otrok je izdelek končala pred zvonjenjem, nekaj otrok pa je z delom 

nadaljevalo med odmorom (približno deset minut).   

Na splošno sem s svojim nastopom zelo zadovoljna, ker sem uspela uresničiti vse cilje in ker 

sem učno uro izpeljala suvereno. Učenci so upoštevali vsa dana navodila, niso bili glasni in 

upoštevali so navodila glede dvigovanja rok. Klima v razredu je bila zelo prijetna in 

sproščena. Tudi učiteljica razreda je pohvalila pripravljenost in zanimivost ure. Všeč ji je bilo, 

da so bili učenci med celotnim učnim procesom aktivni in motivirani za delo. 

 

Če bi imela na razpolago več šolskih ur, bi lahko skupaj z učenci spekli koliščarski kruh. 

Potrebno bi bilo zakuriti zunanje ognjišče in pripraviti ošiljene palice za peko. Ognjišče bi 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                   Ana Jager Hudobivnik; diplomsko delo 

32 

 

lahko napravili na travniku nasproti šole. Z učenci bi se bilo potrebno predhodno pogovoriti o 

varnem ravnanju z ognjem in določiti pravila. 

 

Prav tako bi lahko na travniku nasproti šole skupaj z učenci izdelali loke in puščice. Pri tej 

dejavnosti bi učence razdelila v manjše skupine, ker bi tako lažje poskrbela za varnost. 

Učence je potrebno opozoriti na pravilno rokovanje s puščicami, da ne bi prišlo do poškodb 

oči. Treba je tudi paziti, da vsi učenci ves čas stojijo za strelcem in ne med strelcem in tarčo. 

 

Na področju medpredmetnega povezovanja lahko temo povežemo z likovno umetnostjo. 

Učenci lahko naslikajo kolišča ali barjansko pokrajino. Izdelajo lahko tudi maketo kolišča iz 

naravnih materialov.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Predstavila in ovrednotila bom nekaj dodatnih vsebin (mladinsko delo, strokovna slikanica, 

dokumentarni film), povezanih s koliščarji. Ovrednotila bom tudi dodatno pedagoško 

ponudbo, ki je na voljo v društvih in muzejih. Pri raziskovanju se bom osredinila na 5. razred. 

4.2 CILJI: 

 

Cilji diplomske naloge so: 

- Poiskati in s pedagoškega vidika ovrednotiti pedagoško ponudbo, ki jo ponujajo 

društva in muzeji. 

- Poiskati nekaj dodatnih vsebin (prozna mladinska dela, zvočni posnetki, video 

posnetki) in jih pedagoško ovrednotiti glede na primernost za določeno starostno 

obdobje. 

 

4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

 RV1: Pedagoška ponudba na temo koliščarjev je dobra in primerna za učiteljevo 

uporabo. 

 RV2: Večina dodatnih vsebin je primerna za vključevanje v sam pouk pri obravnavi 

koliščarjev v 5. razredu osnovne šole. 

 

4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Na temo koliščarjev sem našla slikanico za otroke, knjigo in dokumentarni film. Prebrala sem 

knjigi sem in si ogledala film. 

 

Obiskala sem različne muzeje in društva, ki imajo v svojih zbirkah najdbe z Ljubljanskega 

barja. V muzejih sem si zbirke ogledala ter bila pozorna predvsem na pedagoško ponudbo in 

njeno kakovost. Obiskala sem koliščarski dan na Igu – osrednjo celodnevno prireditev, 

namenjeno spoznavanju koliščarske kulture.  

 

Izvedla sem intervju s predsednico društva Fran Govekar. 
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4.5 VSEBINE NA TEMO KOLIŠČARJEV: 

4.5.1 KNJIGA: KOLIŠČARJI (ŠTEFKA KAC-MARN) 

 

Knjigo Koliščarji je napisala pisateljica Štefka Kac-Marn. Izšla je leta 2009 v Čedadu.  

Na prvi pogled slikanica daje vtis lahkotne otroške zgodbe z veliko slikami. Vendar se ta 

zgodba izkaže za zahtevnejšo in vsekakor primerno za petošolce. 

 

SLIKA 37 SLIKANICA O KOLIŠČARJIH 

(Vir: http://bansi.rtvslo.si/novica/451, 19. 3. 2014) 

 

Zgodba govori o življenju ljudi na koliščih in njihovem delu. Predstavljena je skozi otroški 

pogled na svet – glavna junaka sta deček in deklica. Skozi zgodbo spremljamo njuno otroštvo 

od zgodnjih let do začetka najstništva. V zgodnjem obdobju spoznamo način igre, kakšne 

igrače so uporabljali in iz česa so jih izdelovali. Tako razberemo, da so si otroci igrače 

izdelovali sami ali pa so jim pri tem pomagali starši. Igrače so bile narejene iz naravnih 

materialov, kot so les, trava, kožuhi divjih živali … Otroci so se veliko igrali tudi s predmeti, 

ki so jih našli v času igre – vejice, blato, kamenčki.  Gugali so se na drevesih in se spuščali po 

njihovih vejah.  

 

Igro so čedalje bolj zamenjevala razna opravila in urjenje v spretnostih. Dečki so se učili 

ribolova in lova, urili so se v uporabi orožja, ki so ga takrat uporabljali. Iz zgodbe razberemo 

uporabo kamnitih in koščenih sulic, loka, bronastih sekir, kamnitih motik in lopat. Deklice so 

se ukvarjale z nabiralništvom in ženskimi opravili. 

http://bansi.rtvslo.si/novica/451
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V zgodbi se otroka učita odgovornosti pri skrbi za osirotele živalske mladiče, ki sta jih našla v 

naravi. Prinesla sta jih v kolišče in zanje skrbela do odrasle dobe, nato pa jih spustila nazaj v 

divjino. Zgodba ima v tem delu močno sporočilnost, da divje živali sodijo v naravo, ne v 

ujetništvo. Čeprav je otrokoma težko spustiti ljubljence v naravno okolje, to vseeno naredita 

in opazujeta zadovoljstvo živali na prostosti. 

 

Opazimo tudi močno povezanost in dobre prijateljske vezi med člani kolišča. Starejši 

pomagajo in učijo mlajše člane, otroci pa se med seboj veliko igrajo in družijo. Izpostavljena 

je potreba po sodelovanju za skupno dobro. Skupaj zmorejo to, česar posameznik ne zmore. 

Moški skupaj hodijo na lov, popravljajo in vzdržujejo kolišče ter kmetujejo, ženske in otroci 

pa skupaj nabirajo plodove in sadeže ter pripravljajo ozimnico. 

Iz zgodbe lahko razberemo tudi, kakšni sta bili prehrana in obleka koliščarjev. Prehranjevali 

so se z ribami, vodnimi pticami in njihovimi jajci, divjadjo, mlekom, žiti, s plodovi in sadeži. 

Uporabljali so sol in pekli kruh. Oblečeni so bili v živalske kožuhe in oblačila, narejena iz 

lanenih vlaken. 

 

Učenci spoznajo tudi, da so koliščarji že poznali psa in so kot prevozno sredstvo uporabljali 

drevak. 

 

Knjiga je po mojem mnenju primerna za dodatno gradivo pri obravnavi koliščarjev v petem 

razredu v devetletni osnovni šoli. Ponuja veliko zgodovinskih dejstev, ki so vpeta v zgodbo in 

tako učencem bolj razumljiva. K dodatnemu razumevanju pripomorejo tudi zelo nazorne 

ilustracije, preko katerih učenci pridobijo predstavo, kako je bilo kolišče sestavljeno in kako 

je potekalo življenje na njem. Načinov, kako lahko knjigo vpletemo v učni proces, je veliko in 

se razlikujejo med učitelji. Lahko jo uporabimo za uvodno motivacijo tako, da jo najprej 

preberemo, nato pa učencem naročimo, da poskušajo iz zgodbe izluščiti čim več podatkov o 

življenju koliščarjev. Te podatke v nadaljevanju ure preverimo in potrdimo ali ovržemo 

njihovo veljavnost. Knjigo lahko uporabimo tudi pri medpredmetnih povezavah, na primer pri 

slovenščini. Učenci lahko izdelajo lutke literarnih likov in živali, naredijo sceno in zgodbo oz. 

dele zgodbe zaigrajo. Učenci si lahko izberejo tudi svoje koliščarsko ime. V zgodbi imajo 

literarni junaki ime glede na svoje karakterne lastnosti ali dosežke. Tudi učence spodbudimo, 

da pomislijo, katere so njihove dobre lastnosti ali dosežki, in si nadenejo temu primerno 
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koliščarsko ime. Pri likovni vzgoji lahko učenci izdelajo maketo kolišča iz naravnih 

materialov. 

4.5.2 KNJIGA: KOLIŠČARJI: O KOLIŠČARJIH IN  KOLIŠČARSKI 
KULTURI LJUBLJANSKEGA BARJA (ANTON VELUŠČEK) 

 

Omenjena knjiga združuje večino pomembnih podatkov o koliščarjih na enem mestu. Napisal 

jo je arheolog in poznavalec koliščarske kulture Anton Velušček. Knjiga je izšla v Ljubljani 

leta 2010; to pomeni, da sodi med novejšo literaturo tega področja. 

 

SLIKA 38 KNJIGA KOLIŠČARJI  

(Foto: A. Jager, 23. 2. 2014) 

 

Knjiga je zasnovana kot slikanica, vendar pa po vsebini predstavlja strokovno literaturo. 

Besedilo je napisano na zelo berljiv način, pomembni podatki so dobro razloženi in razumljivi 

ter vpeti v širši zgodovinski kontekst. Velik dodatek k razumljivosti vsebine pripomorejo  

nazorne slike in ilustracije. Prav zaradi teh pa je knjiga primerna tudi za osnovnošolce, v 

mojem primeru petošolce. 
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SLIKA 39 NAZORNE ILUSTRACIJE 

(Foto: A. Jager, 23. 2. 2014) 

 

Zelo mi je všeč, da je v knjigi zajeta širša zgodovina. Tako iz knjige izvemo, da so kolišča 

poznali tudi drugje po Evropi, da so koliščarji trgovali z drugimi ozemlji, kako se je razvijalo 

lončarstvo skozi obdobja in še bi lahko naštevali. Bralec dobi celostno podobo dogajanja v 

tistem času. 

 

Knjiga je predvsem zanimiva zaradi svoje strokovnosti, vseeno pa primerna za zelo širok krog 

bralcev. Skupaj z drugo strokovno literaturo sem jo ponudila tudi učencem petega razreda pri 

izdelavi plakatov. Opazila sem, da so med vso strokovno literaturo najbolj posegali ravno po 

omenjeni knjigi; iz nje so razbrali tudi največ podatkov in jih uporabili v plakatih. 

4.5.3  DOKUMENTARNI FILM: ROJSTVO PRESTOLNICE: GENESIS 

(Profi Light Entertainment, Ljubljana, 2004) 

 

Rojstvo prestolnice je skupno ime za skupino dokumentarnih filmov oziroma oddaj, ki 

prikazujejo razvoj mesta Ljubljane. Za moje diplomsko delo je zanimiv predvsem prvi film z 

naslovom Genesis. 

 

Oddaja obdobje koliščarjev zelo dobro vpne v zgodovino, ker predstavi dogajanje pred 

koliščarji in po njih. Iz posnetkov in animacij lahko izvemo, kako so bila kolišča sestavljena 

in kakšna so bila oblačila koliščarjev. Poudarjen je pomen odkritij za slovensko zgodovino, 

pomembno pa je tudi to, da se je Ljubljana s koliščarsko kulturo zapisala v evropsko in 

svetovno zgodovino. 

 

Močvirnat svet se nam danes zdi precej nezanimiv za življenje. V oddaji so predstavljene 

prednosti življenja ob vodi oziroma na njej. Izvemo, da so se koliščarji ukvarjali z 
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metalurgijo, ki je bila pomembna tudi za širše ozemlje. Odkritih je bilo veliko keramičnih 

najdb, ki s svojimi značilnostmi tvorijo prepoznavno Ljubljansko koliščarsko kulturo. 

 

V oddaji je prikazano znanstveno preučevanje najstarejšega kolesa z osjo na svetu. Posebej 

dragocen je vpogled v znanstveno delo raziskovalcev, ki pa nam je lahko v pomoč pri 

spoznavanju različnih poklicev. Kolo je poleg drevaka predstavljalo pomembno prevozno 

sredstvo in omogočalo živahno trgovino. 

 

Celoten posnetek je dolg 27 minut, del o koliščarjih pa 12 minut. Slednji je primerno dolg za 

ogled v petem razredu – vsebuje glavne podatke, ki jih ni preveč za en ogled dokumentarca. 

Posnetek lahko uporabimo za uvodno motivacijo kot vpeljavo nove teme. V osrednjem delu 

ga lahko uporabimo pri usvajanju nove snovi, lahko pa ga uporabimo pri zaključevanju teme 

za  utrjevanje učne snovi. 

 

 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Večina dodatnih vsebin je primerna za 

vključevanje v sam pouk pri obravnavi koliščarjev v 5. razredu osnovne šole. 

 

Vse izbrane vsebine so primerne za vključevanje v pouk. Ključno je, kako jih učitelj 

posreduje in uporabi. V vseh vsebinah najdemo bistvene podatke, ki so predstavljeni tako, da 

so učencem petega razreda dovolj razumljivi. 

4.6 MUZEJI IN DRUŠTVA 

4.6.1 MESTNI MUZEJ LJUBLJANA 

 

Muzej sem obiskala 1. 6. 2013. S seboj sem vzela tudi sestro Tejo, ki je stara 9 let. Pri 

blagajni so Tejo vprašali, ali bi želela liste z nalogami, ki jih lahko izpolni med ogledom 

razstave. Če prinese nazaj rešene vse naloge, na koncu dobi nagrado. Hostesa nas je odpeljala 

na začetek razstave in povedala, kje se nahaja eksperimentalna soba. V prvi sobi je na tleh 

zemljevid Ljubljanskega barja; z lučkami so označena vsa arheološka najdišča. V tla so 

vgrajeni tudi ekrani, na katerih predvajajo posnetke arheoloških izkopavanj. Zelo všeč mi je 

bilo, da slika zajema širše območje in je viden tudi center Ljubljane. Tako je Teja dobila 

boljšo predstavo, kje leži območje Ljubljanskega barja. V tej sobi ob robu poteka časovni 

trak, ki prikazuje, kdaj približno se je pojavila določena značilnost koliščarjev. Trak je zelo 

nazoren, saj vsebuje glavne podatke. Dobro je, da so na časovni trak umeščene tudi druge 
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svetovne značilnosti, kot so piramide in grški templji. Tako učenec pridobi predstavo, kdaj so 

koliščarji živeli in se lažje orientira v času.  

 

                   

SLIKA 40 TEJA SI OGLEDUJE NAJDIŠČA                       SLIKA 41 TEJA IZPOLNJUJE  DELOVNE LISTE 

 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013)                                         (Foto: A. Jager, 1. 6. 2013) 

 

V naslednji sobi so po vitrinah razstavljene najdbe. Poleg vitrin so ponovno nameščeni ekrani, 

ki jih lahko obiskovalec upravlja sam. Najdbe v vitrinah so označene s številkami in s 

pomočjo le-teh lahko na ekranu poiščeš določeno najdbo in o njej izveš več podatkov.  

 

                    

SLIKA 42 LOK V VITRINI                                              SLIKA 43 INFORMACIJSKI EKRAN 

 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013)                                         (Foto: A. Jager, 1. 6. 2013)       

           

Na drugih ekranih si obiskovalec lahko ogleda slike, na katerih je uprizorjeno življenje 

koliščarjev. Vse slike so zelo nazorno narisane in primerne tudi za otroke. Na ekranih lahko 
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poiščeš tudi besedilo o življenju koliščarjev ter različne zanimivosti. Besedilo je dovolj 

preprosto, da ga lahko razumejo tudi otroci v 2. triadi.   

 

 

SLIKA 44 TEJA RAZISKUJE VSEBINE NA EKRANU 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013) 

 

V naslednjem prostoru je razstavljeno najstarejše kolo na svetu. Postavljeno je v stekleno 

vitrino, tako da ga lahko opazujejo tudi manjši otroci. Tudi v tej sobi je nameščen ekran, na 

katerem si lahko obiskovalec poišče podrobnejše informacije o kolesu ter upodobitve voza, 

kateremu je kolo pripadalo. Na drugem, večjem ekranu se predvaja animacija voza in živine, 

ki voz vleče.  
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SLIKA 45 TEJA SI OGLEDUJE KOLO Z OSJO                     SLIKA 46 PODATKI O KOLESU NA EKRANU 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013)                                         (Foto: A. Jager, 1. 6. 2013) 

 

 

SLIKA 47 ANIMACIJA VOZA 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013) 

 

V tem delu muzeja je Teja v delovnem gradivu rešila 6 nalog. Gradivo je zelo dobro 

zasnovano skozi zgodbo, ki reševalca vodi od naloge do naloge. Le-te zahtevajo dobro 

opazovanje in so različnih težavnostnih stopenj, dve nalogi pa vključujeta tudi razmislek in 

logično sklepanje. Gradivo vsebuje oblačke z razlagami in pojasnili. Navodila so jasna in 

dobro razumljiva. Na koncu gradiva so napisani tudi pravilni odgovori. To se mi zdi dobro, 

saj lahko otrok popravi in dopolni svoje odgovore in si to gradivo nato še večkrat prebere ali 

pogleda. 
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SLIKA 48 TEJA REŠUJE NALOGO NA DELOVNEM LISTU 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013) 

 

Gradivo te po končanem ogledu usmeri v eksperimentalno sobo. Besedilo je ponovno 

zasnovano v obliki zgodbe, v kateri obiskovalec nastopi kot barjanski pomočnik. V zgodbi se 

nahajajo različne naloge, ki jih mora obiskovalec opraviti, da si prisluži nagrado. Prva naloga 

je bila takšna, da si je morala Teja obleči barjansko obleko in si izbrati verižico. Nadeti si je 

morala tudi svoje barjansko ime. Naslednja naloga je bila biti pomoč poglavarjevi ženi pri 

mletju žita, ker potrebuje moko za kruh. Tako je Teja vzela pšenico in jo položila na večji 

kamen. Z manjšim kamnom je žito drobila v moko. Otroci pri tej nalogi dobijo predstavo, 

kako so včasih na roke mleli žito in kako zamuden je bil ta postopek.  

 

SLIKA 49 MLETJE PŠENICE 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013) 

 

Tretja naloga je bila pomoč pri tkanju oblačila za poglavarja. Teja je na statvah z iglo stkala 

eno vrstico tkanine tako, da je z iglo ˝vozila slalom˝ med nitmi. Pri četrti nalogi je morala iz 

kosa volne narediti čim tanjšo nit. Dejavnost ni bila tako lahka, kot se sliši, saj je morala 

paziti, da se nit ni strgala.  
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SLIKA 50 TKANJE                                                                SLIKA 51 PREDENJE 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013)                                          (Foto: A. Jager, 1. 6. 2013) 

 

Pri peti nalogi je treba pomagati Urnemu volku poglobiti luknjo v sekiri. To storiš z votlo 

palico, ki jo vtakneš v luknjo in jo vrtiš med rokama. Za hitrejše delo lahko dodaš v luknjo 

tudi kremenčev pesek. Ta naloga vključuje tudi risanje; Teja je na steno narisala vzorec, ki ga 

potrebujejo koliščarji za okrasje na posodi. Naloga je otrokom zelo všeč, ker lahko rišejo po 

steni – to pa jim je redko dovoljeno. Tudi Teja je bila navdušena.  

                  

SLIKA 52 VRTANJE LUKNJE V SEKIRO                           SLIKA 53 RISANJE PO STENI 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013)                                        (Foto: A. Jager, 1. 6. 2013) 

 

Sestaviti kolo, ki je bilo razstavljeno na več kosov, je bila šesta naloga. Zdi se mi zelo dobra, 

ker otroci preko takšne dejavnosti spoznajo osnovne dele kolesa, hkrati pa z njim rokujejo. 

Šesta – zadnja naloga je bila zakuriti ogenj. Pri tej nalogi je potrebno veliko spretnosti in kar 
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precej vaje, da ti uspe nekajkrat zavrteti paličico. Pri tej nalogi sva se tudi najdlje zadržali. 

Otrok tu potrebuje pomoč odraslega. 

                   

SLIKA 54 SESTAVLJANJE KOLESA                                   SLIKA 55 NETENJE OGNJA 

(Foto: A. Jager, 1. 6. 2013)                                         (Foto: A. Jager, 1. 6. 2013) 

 

Na koncu naju je gradivo napotilo v barjansko kolibo, kjer si lahko obiskovalci postrežejo s 

suhim sadjem in oreščki, povohajo čaje, ki so jih koliščarji sušili, in si ogledajo videz kolib. 

4.6.2 SLOVENSKA ZGODOVINA (LJUBLJANSKI GRAD) 

 

Stalna razstava: Od prazgodovine do danes 

  

Ogledala sem si tudi stalno razstavo na Ljubljanskem gradu z naslovom Slovenska zgodovina. 

Razstava ponuja vpogled v slovensko zgodovino od prazgodovine do danes. Podrobneje sem 

si ogledala prazgodovinski del.  

 

Razstava se začne z ogledom filma, ki predstavi naselitev slovenskega ozemlja in umesti 

koliščarje v zgodovinsko dogajanje. Film je precej podroben in od učencev petega razreda 

zahteva veliko zbranost. Dogajanje na slovenskem ozemlju umestijo tudi v dogajanje v 

svetovni zgodovini. Ta del je večini učencev nerazumljiv, saj se omenjeno dogajanje 

obravnava šele v kasnejših razredih osnovne šole. Film je v slovenskem jeziku in z angleškimi 

podnapisi. Predvajajo ga zelo tiho, zato moraš zelo zbrano poslušati, če ga želiš slišati. Če je v 

prostoru več oseb (v času mojega obiska jih je bilo), nastane v prostoru hrup in filma ni 

mogoče poslušati. Poleg ekrana je nameščena naprava na dotik, na kateri si lahko obiskovalec 

sam po želji prebere določene vsebine. Le-te so napisane zelo razumljivo in so primerne tudi 

za učence petega razreda. Dobra stran te naprave je tudi, da si lahko učenci sami izberejo 

vsebine, ki jih bolj zanimajo, in o njih več preberejo. 
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SLIKA 56 INFORMACIJSKI EKRAN 

(Foto: A. Jager, 21. 7. 2013) 

 

Iz koliščarskega obdobja je na tej razstavi razstavljena replika kolesa z osjo. Ob vitrini je 

nameščen zaslon, na katerem je predvajan film o izkopavanjih in restavriranju omenjene 

najdbe. Učenci tako spoznajo, kako potekajo izkopavanja in raziskovanja. Dobijo tudi 

vpogled v delo arheologov in znanstvene postopke.  

                   

SLIKA 57 KOLESA SE JE MOŽNO DOTAKNITI                  SLIKA 58 FILM O RAZISKOVANJU KOLESA 

(Foto: A. Jager, 21. 7. 2013)                                        (Foto: A. Jager, 21. 7. 2013) 

 

Razstavne vitrine so spuščene nižje, da so lažje dosegljive otrokom. Zelo pomembna stvar te 

razstave s pedagoškega vidika je, da so nekatere vitrine odprte in se obiskovalci lahko replik 

dotaknejo. Na razstavo sem s seboj peljala tudi sestro, ki hodi v peti razred. Bila je zelo 

navdušena nad tem, da se je lahko predmetov, ki jih je do sedaj videla samo od daleč, tudi 

dotaknila in si jih podrobneje ogledala. 
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Razstava obiskovalcem ponuja tudi interaktivne ekrane z vsebinskimi igricami. Ti so 

razporejeni po celotni razstavi. Igre se hudomušno povezujejo s temo v danem razstavnem 

prostoru. Zanimive so predvsem za otroke, saj naredijo ogled muzeja veliko bolj privlačen. S 

takšnim pristopom jim muzeji na splošno postanejo bolj všeč in jih tudi raje obiskujejo.  

 

Razstava je primerna za učence petega razreda, vendar le pri obravnavi večjega sklopa 

slovenske zgodovine. Če se obravnavana snov navezuje samo na koliščarje, pa je razstava 

preskopa, ker ponuja na ogled le repliko kolesa z osjo. 

4.6.3 KOLIŠČARJI Z VELIKEGA JEZERA (DRUŠTVO FRAN GOVEKAR) 

 

Muzej se nahaja v prostorih društva Fran Govekar na Igu in je sestavljen iz dveh delov. V 

prvem prostoru se nahaja razstava o Franu Govekarju in njegovem življenjskem delu, v drugi 

manjši sobi pa je razstava, poimenovana Koliščarji z velikega jezera.  

 

Muzejska zbirka je manjša in po večini jo predstavljajo replike. Del zbirke so glinene 

posodice. Okrašene so večinoma z geometrijskimi vzorci in so temne barve. Ker so posode 

replike, jih obiskovalci lahko potipajo in si vzorce pobližje ogledajo. Drugi del zbirke 

predstavljajo izdelki iz bakra. Razstavljene so replike ploščate sekire, šila in lamelnega 

bodalca. Tudi te predmete je možno prijeti v roke in si jih podrobno ogledati. To, da lahko 

obiskovalci, predvsem pa otroci, primejo omenjene predmete in jih potipajo, se mi zdi 

ključnega pomena. Pri rokovanju s predmeti obiskovalci pridobivajo kompleksnejše 

informacije kot sicer, saj spoznavajo še, kakšni so različni materiali na otip, kakšno težo imajo 

izdelki itn. – najdbe bolj celostno spoznajo. 
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SLIKA 59 IZGLED MUZEJA NA IGU 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

 

SLIKA 60 JAZ PRI OGLEDOVANJU REPLIKE SEKIRE 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

Na razstavi je možno videti tudi rekonstrukcijo voza v merilu 1:7. Voz je rekonstruiran na 

podlagi najdenega kolesa in osi, ki pa zaradi svoje starosti predstavljata svetovno pomembni 

najdbi. Izdelava in uporaba koles priča o visoki tehnološki naprednosti koliščarjev. 

Obiskovalci si lahko na rekonstrukciji voza podrobno ogledajo, kako je bilo kolo izdelano in 

sestavljeno. 
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Najzanimivejši del razstave je bila maketa kolišča. Zanimiva je predvsem zato, ker zelo 

podrobno in nazorno prikazuje vsa spoznanja o načinu življenja koliščarjev. Zelo uporabna je 

za šolarje, ker jih lahko preko njihovega aktivnega opazovanja pripelješ do večine potrebnega 

znanja o koliščarjih. Učencem lastna aktivnost predstavlja veliko motivacijo, hkrati pa si 

podatke, pridobljene na tak način, bolje zapomnijo. 

 

SLIKA 61 MAKETA KOLIŠČARSKEGA NASELJA 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

Obiskovalci si lahko v muzeju ogledajo tudi dele kolov s kolišča Hočevarica, ki jih hranijo v 

stekleni posodi in vodi. Gre za originalne kose lesa iz 2. četrtine 4. tisočletja pred našim 

štetjem. 

 

Nekaj o koliščarjih, arheoloških izkopavanjih in najdbah si obiskovalci lahko preberejo na 

tablah, ki visijo na stenah. 

 

V muzeju imajo na voljo veliko različnih turističnih prospektov, prav tako svetujejo oglede na 

podlagi zanimanja obiskovalcev. Prodajajo tudi nekaj otroških pobarvank z zgodbami na temo 

Ljubljanskega barja in njegove pestre zgodovine ter knjigo Koliščarji avtorja Antona 
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Veluščka. Na prodaj imajo nekaj izdelkov, kot so posode oz. skodelice, glinene ploščice za na 

steno oziroma okoli vratu ter različne kipce.  

 

                   

SLIKA 62 POBARVANKE Z ZGODBICO                          SLIKA 63 DELOVNI LISTI ZA UČENCE 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013)                                          (Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

Muzej šolam po predhodnem dogovoru omogoča izvedbo različnih delavnic. Na voljo so 

lokostrelska delavnica, izdelava glinenih posod, izdelava makete koliščarske kolibe, 

zeliščarska delavnica in arheološka delavnica. Pripravljenih imajo tudi nekaj delovnih listov s 

križankami za ponovitev ali utrjevanje učne snovi. 

 

Društvo Fran Govekar Ig vsako leto organizira koliščarski tabor.  

 

Želela sem izvedeti tudi, kako so videti kraji, kjer so včasih stala kolišča in ali si je mogoče 

tam tudi kaj ogledati; predvsem pa sem želela preveriti, ali je mogoče tja peljati učence. Za 

nasvet sem prosila muzejsko vodičko, ki mi je svetovala ogled Ižanskih kolišč. Ko sem prišla 

na kraj, kamor me je napotila, sem ugotovila, da tam pravzaprav ni ničesar videti. Tudi pot do 

tja je bila neprimerna in precej nevarna. Trava je bila zelo visoka in težko prehodna. Na poti 

sem morala skočiti čez globoke odvodne jarke in prečkati že močno poškodovan mostiček.  
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SLIKA 64  ODVODNI JAREK                               SLIKA 65 POŠKODOVAN MOST 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013)                            (Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

   

Opazila pa sem, da čez barje poteka lepo urejena kolesarska proga, ki bi bila primerna za 

kolesarski izlet, saj tam ni prometa. Ob kolesarski poti sta postavljeni tudi dve tabli o 

koliščarjih. Učenci bi lahko na poti reševali učne liste, na katerih bi lahko medpredmetno 

povezali naravoslovne in družboslovne vsebine. 

4.6.4 NARODNI MUZEJ SLOVENIJE 

 

V Narodnem muzeju najdemo stalno razstavo Zakladi narodnega muzeja Slovenije, del katere 

so tudi najdbe starejših arheoloških izkopavanj na Ljubljanskem barju. Najdbe iz obdobja 

koliščarjev so razdeljene na dva dela. Prvi del predmetov je vključen v zgodovinski časovni 

trak od kamene dobe do novega veka. Obiskovalce vodijo po razstavnem prostoru table, preko 

katerih ti spoznavajo slovensko zgodovino, v vitrinah pa si lahko nato ogledajo tudi najdbe 

določenega obdobja. V omenjenem prvem delu je ena vitrina z najdbami iz obdobja 

koliščarjev; v njej je razstavljena posoda oziroma figura, imenovana ženski idol. Zanimivi sta 

tudi posodi v obliki vimena in kopita.  
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SLIKA 66 TABLE Z OPISI OBDOBIJ IN VITRINE               SLIKA 67 ŽENSKI IDOL IN DRUGE  NAJDBE 

 (Foto: A. Jager, 6. 3. 2014)                                       (Foto: A. Jager, 6. 3. 2014) 

 

Drugi del predmetov je razstavljen ločeno in predstavlja podrobnejšo razstavo o koliščarjih. 

Podatke o obdobju in načinu življenja si lahko obiskovalci preberejo s tabel, ki so razpete na 

stenah. V vitrinah najdemo kar nekaj primerkov orodja in orožja iz različnih materialov, 

posode iz žgane gline, igle ter ostanke vrvic in sukanca. Za otroke so zelo zanimive najdbe 

otroških igrač. Razstavljen je majhen čolniček iz lesa in posodice iz žgane gline. 

 

SLIKA 68 VITRINA Z NAJDBAMI 

(Foto: A. Jager, 6. 3. 2014) 

 

Najzanimivejši del razstave je drevak, ki v dolžino meri kar 9,3 metra in preseneča s svojo 

dobro ohranjenostjo. 
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SLIKA 69 DREVAK 

 (Foto: A. Jager, 6. 3. 2014) 

 

V razstavnem prostoru se nahaja tudi kotiček za otroke, kjer si otroci lahko preberejo nekaj 

več o navadnem oziroma rdečem jelenu, pomagajo koliščarju Igiju izbrati pravo orodje za 

različna prazgodovinska opravila, preizkusijo delovanje harpune za ribolov ter spoznajo šilo 

in njegovo uporabo pri izdelovanju prazgodovinskih oblačil. 
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SLIKA 70 TABLA Z NALOGO                                              SLIKA 71 ANIMACIJA Z VRVICO 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013)                                          (Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 

 

          

Vsebina v otroškem kotičku je primerna za 

učence petega razreda, ker so podatki zapisani 

na tablah in podkrepljeni z  nazornimi 

ilustracijami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 72 RAZLAGA ZA OTROKE 

(Foto: A. Jager, 8. 9. 2013) 
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4.7 KOLIŠČARSKI DAN  IN INTERVJU 

4.7.1 KOLIŠČARSKI DAN 

Koliščarski dan je potekal v soboto, 17. 8. 2013. Odvijal se je v Dragi pri Igu, na obrežju 

jezera Rakovnik. Dogajanje je potekalo med 10. in 18. uro. S seboj sem vzela sestro Tejo. 

Dogodek je organiziran tako, da se obiskovalci pomikajo od stojnice do stojnice in se 

udeležijo različnih delavnic. Le-te so prilagojene različnim starostnim skupinam. Opisala in 

ovrednotila bom delavnice, ki so po mojem mnenju najprimernejše za otroke petega razreda 

in so pedagoško dobro zasnovane. 

 

Koliščarska kuhinja: 

Delavnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu so povabili obiskovalce, da so s 

pomočjo tipa uganili skrite stvari. Na mizi so imeli nekaj zakritih škatel in v vsaki se je 

skrivala druga stvar, ki je bila na nek način povezana s koliščarsko prehrano. Izstopal je plod 

vodnega oreška, ki je bil večini obiskovalcev neznan. Vodni orešek si si lahko podrobneje 

ogledal v stekleni posodi, v kateri je bila na ogled celotna rastlina. Kdor je želel, je lahko vzel 

tudi list s podrobnejšim opisom rastline.  

Ta del delavnice se mi zdi s pedagoškega vidika zelo primeren. Dobro je, da je bilo v učnem 

procesu uporabljeno čutilo za tip. Ker je bil orešek na otip čuden in neprepoznaven, je pri Teji 

sprožil večje zanimanje in ji dal dodatno motivacijo za poslušanje nadaljnje razlage. 

                   

SLIKA 73 UGANI, KAJ TIPAŠ                                       SLIKA 74 VODNI OREŠEK  

(Foto: A. Jager, 17. 8. 2013)                                       (Foto: A. Jager, 17. 8. 2013) 

    

Drugi del koliščarske kuhinje je peka koliščarskega kruha – podpepelnjaka. Obiskovalec si je 

s pomočjo recepta in voditeljice delavnice v lonček zamešal testo iz polnozrnate moke in 

vode. Po želji si lahko dodal različna semena (laneno seme, mak) in nekaj soli. Testo si nato 

namestil na palico in spekel nad ognjiščem. Pečenemu kruhu si lahko dodal nekaj zelišč ali 

medu in ga pojedel.  
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SLIKA 75 PEKA PODPEPELNJAKA 

(Foto: A. Jager, 17. 8. 2013) 

 

Na tej delavnici so bile na voljo tudi žrmlje, s katerimi se lahko preizkusiš v mletju žita. 

Ugotovila sem, da je bilo mletje žita kar precej zahtevno in dolgotrajno opravilo.  

 

SLIKA 76 MLETJE ŽITA NA ŽMLJE  

(Foto: A. Jager, 17. 8. 2013) 

 

Tudi ta del kuharske delavnice je bil pedagoško primeren, vendar pa je tu potrebno nameniti 

veliko pozornosti varnosti zaradi možnosti pridobitve opeklin. Potrebno je poskrbeti, da se 

okoli ognjišča ne drenja preveč ljudi in da so ti pozorni, da se pri peki kruha ne opečejo. 

Pozornost je potrebna tudi pri nameščanju testa na palice, saj so le-te na koncu ošiljene in 

lahko pride do poškodbe oči ali katerega drugega dela telesa. 

 

Izdelava miniatur: 

Na tej delavnici so si obiskovalci lahko sestavili lesene miniature. Izbirali so lahko med 

repliko voza in repliko kolesa, ki je bila hkrati tudi vrtavka. Mlajši obiskovalci pa so si s 

pomočjo staršev izdelali leseno sekiro. Vsi sestavni deli za izdelke so bili že pripravljeni, tako 

da je bilo izdelke potrebno le še sestaviti in zlepiti. Za petošolce sta primerni obe miniaturi. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                   Ana Jager Hudobivnik; diplomsko delo 

56 

 

Pri izdelavi voza bi spoznali, iz katerih delov je bil voz sestavljen in kakšen je bil njegov 

videz. Pri sestavljanju se je treba potruditi in biti natančen, ker drugače voz ni funkcionalen – 

kolesa se mu ne vrtijo. Izdelava vrtavke je malo manj zahtevna in predvsem časovno krajša. 

Osnovni del vrtavke je replika najstarejšega kolesa in osi, ki sta bila  odkrita na Ljubljanskem 

barju. Kolesu in osi je dodana paličica z zašiljeno konico. Ideja, da zgodovinska odkritja, ki 

učence večinoma ne pritegnejo najbolje, poskušamo predstaviti na njim zanimivejši način, se 

mi zdi zelo dobra in pomaga učencem buditi zanimanje za zgodovino.  

 

SLIKA 77 IZDELAVA KOLESA – VRTAVKE 

(Foto: A. Jager, 17. 8. 2013) 

 

Izdelava in streljanje z lokom: 

Obiskovalci so iz palic in vrvice izdelali lok ter puščice. Izdelava loka je po težavnostni 

stopnji primerna za petošolce, ker je potrebnega nekaj sodelovanja in spretnosti. Delavnica je 

vsekakor zanimiva, vendar pa je pri njeni izvedbi potrebno poskrbeti za visok nivo varnosti. 

Na palici je potrebno na obeh koncih izrezati zareze za vrvico ter ošiliti puščico na eni strani, 

na drugi pa narediti utor. Za to pa potrebujemo nož ali žagico. Učence je potrebno spodbuditi 

k previdnosti, da ne pride do ureznin. Opomniti jih je treba tudi, da morajo biti pri rokovanju s 

puščicami previdni, saj lahko z njo poškodujejo oko sebi ali komu drugemu. Varnost pa je 

treba zagotoviti tudi pri ciljanju na tarčo – to sem na dogodku malo pogrešala, saj so strelci 

streljali tudi takrat, ko je bil kdo pred njimi, nekateri otroci so med strelci tekali … V primeru, 

da bi dogodek obiskal razred, bi bilo potrebno streljanje organizirati in ohranjati disciplino na 

strelišču.  
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SLIKA 78 STRELJANJE Z LOKOM  

(Foto: A. Jager, 17. 8. 2013) 

 

Izdelava glinenih posodic: 

V koliščarski dobi je bila obdelava gline zelo pomembna. Na tej delavnici so se obiskovalci 

preizkusili v ročnih spretnostih in si izdelali posodico. Lahko so jo tudi okrasili z značilnimi 

vzorci tistega časa. Tako so spoznali, da so tudi koliščarji krasili svoje posode.   

                    

SLIKA 79 OBLIKOVANJE POSODICE IZ GLINE            SLIKA 80 GLINENI IZDELKI 

(Foto: A. Jager, 17. 8. 2013)                                         (Foto: A. Jager, 17. 8. 2013)     

   

Delavnica se mi zdi pomembna predvsem zaradi dela z naravnim materialom. Vsepovsod nas 

obkrožajo umetni materiali, zato je pomembno, da učencem čim večkrat ponudimo naravne. 

Pri tem gradijo zavedanje, da so naravni materiali še vedno uporabni, četudi so jih uporabljali 

že naši predniki. 
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Obdelava in predelava lanu: 

Lan je rastlina, ki so jo poznali že koliščarji. Obiskovalci na tej delavnici spoznajo stare 

postopke predelave od tretja lanenih stebel do tkanja na statvah. Všeč mi je bilo, da so se 

obiskovalci nekaterih pripomočkov lahko dotaknili in jih uporabili. Otrokom je bila predvsem 

všeč maketa koliščarskih statev, na kateri so se lahko tudi sami preizkusili. 

 

SLIKA 81 OGLED STATEV 

(Foto: A. Jager, 17. 8. 2013) 

 

Na koliščarskem dnevu je bilo še nekaj drugih delavnic, vendar so bile nekatere namenjene 

bolj odraslim in druge mlajšim obiskovalcem. Za petošolce bi bila primerna še dramska 

uprizoritev Jalnovih Bobrov, ki so jo na dogodku zaigrali člani društva Fran Govekar. 
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SLIKA 82 UPRIZORITEV JALNOVIH BOBROV 

(Foto: A. Jager, 17. 8. 2013) 

 

 

Na splošno je bilo na dogodku dobro poskrbljeno za varnost. Jezero je bilo obdano z zaščitno 

ogrado, glavni prizoriščni prostor je bil na travniku, ki je malo odmaknjen od nabrežja. Ob  

vstopu je dobil vsak obiskovalec plastenko z vodo, saj je bilo tisti dan zelo vroče. Zelo 

primerno je bilo tudi, da so imeli pri vhodu na voljo razpršilo proti komarjem in klopom. 

 

Po koncu dneva sem sestro Tejo vprašala, kakšen se ji je zdel koliščarski dan. Odgovorila mi 

je, da ji je bilo vse zelo zanimivo in da ji je čas zelo hitro minil. Najzanimivejša ji je bila 

koliščarska kuhinja. Presenetilo jo je, da lahko iz preprostih surovin spečeš tako dober kruh. 

Zelo všeč ji je bila tudi delavnica z oblikovanjem gline. Izdelala si je lastno glineno posodico 

in se dogovorila z vodjo delavnice, da ji bo posodico spekla v peči za glino. 

 

 

4.7.2 INTERVJU Z ALENKO JERAJ 

 Prosim, da se predstavite in poveste, kakšne so vaše naloge v Društvu Fran Govekar. 

 Od ponovne obuditve nekdaj zelo aktivnega Kulturno umetniškega društva Ig, torej od leta 

1992, sem predsednica društva. V začetku je bila aktivna predvsem gledališka skupina, ki sem 
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jo vodila kot režiserka. To sem tudi danes, in sicer pri odrasli in mladinski skupini Pod odrom. 

Skupini nista delovali ves čas oz. vsa ta leta. Enkrat je bila aktivnejša mladinska skupina, 

drugič odrasla.   

Vključena sem tudi v literarno glasbeno skupino, ker pišem pesmi. Prirejamo literarne večere, 

na katerih občasno sodelujem. Po izidu moje prve pesniške zbirke z naslovom Na poti do sebe 

smo imeli več večerov s predstavitvijo mojih pesmi.  

 

 Kdo je dobil zamisel za koliščarski dan oz.. kako se je porodila ideja zanj? S katerim 

namenom je organiziran? 

Naše društvo je 10 let organiziralo Podkrimski pustni karneval. Zaradi bogate zgodovine smo 

se odločili, da je prvi del sprevoda posvečen zgodovinskim dogodkom in tako so se v tem 

delu predstavili taki prizori (koliščarji, rimljani, rimski spomenik Stari dedec, puntarji, ki so 

napadli ižanski grad ...). Za to priložnost je bila narejena koliščarska hiša in sešiti kostumi iz 

žakljevine. Istočasno je OŠ Ig tekmovala v okviru aktivnosti Turistične zveze Slovenije v 

projektu Turizmu pomaga lastna glava. Z učiteljico zgodovine smo pripravili kratko 

uprizoritev in raziskovalno nalogo na temo koliščarjev. Jaz sem bila mentorica gledališkega 

dela naloge, v kateri je kot učenec nastopal tudi Dejan Veranič. Dejan se je kasneje odločil za 

študij arheologije. Pri projektu je sodeloval tudi arheolog dr. Anton Velušček. Po projektu 

smo z njim organizirali kolesarjenje po poti Ostrorogega Jelena in se odločili, da vsako leto 

izvedemo predavanja z naslovom Barje, ali te poznam? z različnimi temami, vendar s 

poudarkom na arheologiji in koliščarjih. Z nekaj posamezniki v in izven društva smo nato 

prišli do ideje o koliščarskem dnevu, ki smo ga v letu 2013 že 6-ič uspešno izvedli.  

 

 Kaj je cilj  koliščarskega dneva? 

 Dan je namenjen družinam. Želimo si, da skozi delavnice in aktivnosti obiskovalci 

koliščarskega dneva spoznajo stare kulture (pridelava in obdelava lanu, lončarstvo ...) in 

pogoje, ki so jih imeli za življenje nekdanji prebivalci Ljubljanskega barja, koliščarji. Radi bi, 

da začutijo, da življenje ni bilo enostavno, da so imeli veliko skrb, da so si priskrbeli dovolj 

hrane, uredili bivališča ... Ponovno bi jih radi povezali z naravo, da bi znali ceniti, kar nam ta 

daje in da bi jo čim bolj neokrnjeno zapustili našim zanamcem.  

 

 Zakaj koliščarski dan vedno poteka v avgustu in ne med šolskim letom, da bi ga 

lahko obiskale tudi šole oz. razredi? 
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 Ocenjujemo, da so počitnice primernejši čas, ko lahko starši in otroci namenijo več časa drug 

drugemu in tako skupaj preživijo lep dan. Med letom imamo različne delavnice, ki se jih 

udeležujejo tudi šole, vrhunec oziroma vse delavnice pa so na voljo na koliščarskem dnevu. 

Poleg tega so prostovoljci, ki izvajajo delavnice, zaposleni in bi težko izvajali delavnice ob 

delavnih dneh. Morda kdaj kasneje, ko bo to lahko tudi zaposlitev za koga izmed njih.  

 

 Kakšen pedagoški program ponujate šolam poleg ogleda muzeja? Ali morda izvajate 

kakšno delavnico tudi na terenu? 

Prilagodimo se željam in potrebam šol. Pogosto izvedemo delavnice na terenu. V glavnem 

tiste zanimivejše. Oblikovanje gline v šolah že poteka, tako da se najbolj navdušujejo nad 

izdelovanjem lokov, kurjenjem ognja, pripravi koliščarske hrane ... 

 

 Ali ima društvo pedagoško vodjo in kakšne so njegove naloge? 

Ne. Smo pa v projektni skupini zbrani različni profili; od učiteljic, vzgojiteljic do 

zgodovinarjev, arheologov ipd. O vseh aktivnostih se pogovorimo, skupaj določamo cilje za 

posamezne skupine obiskovalcev ter dopolnjujemo in izboljšujemo svoj program.  

 

 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Pedagoška ponudba na temo koliščarjev je dobra 

in primerna za učiteljevo uporabo. 

 

Vsi muzeji, društva in dogodki ponujajo pedagoško ponudbo, ki je kakovostna in primerna za 

učence petega razreda. Nekateri muzeji imajo na voljo dodatne vsebine v obliki delavnic, ki 

otrokom približajo življenje koliščarjev, drugi imajo v svojih prostorih postavljene kotičke za 

otroke, kjer imajo nazornejše predstavitve oziroma  razlage. 

5 ZAKLJUČEK 
 

Za diplomsko delo na temo koliščarjev sem se odločila zato, ker sem večkrat zasledila kakšen 

podatek o koliščarjih preko medijev, sama pa o njih nisem vedela prav veliko. Prelistala sem 

nekaj učbenikov za družboslovje za prvo in drugo triletje ter pri tem ugotovila, da se 

omenjena tema obravnava v 5. razredu devetletne osnovne šole. Po začetnem raziskovanju 

sem spoznala, da je tema zanimiva in precej obsežnejša, kot sem si predstavljala.  
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V teoretičnem delu diplomskega dela sem želela čim bolj celostno zajeti vse znane podatke o 

koliščarjih. V literaturi nisem iskala strokovnih razlag o datiranju izkopanin ali preučevanju 

lesa – iskala sem literaturo, ki življenje koliščarjev opisuje na čim bolj razumljiv način. 

Izvedla sem tudi učno uro v obsegu dveh šolskih ur v 5. razredu na osnovni šoli Sostro. Učno 

uro sem načrtovala tako, da so bili učenci ves čas aktivni in so do spoznanj prišli sami. V 

uvodnem delu sem na platnu predvajala nazorno sliko, iz katere so učenci poskušali razbrati 

čim več podatkov o življenju koliščarjev. To jim je zelo dobro uspelo, saj so povedali skoraj 

vsa pomembna dejstva – ta so nato potrdili še z uporabo literature pri izdelavi plakatov. V 

drugem delu učne ure so učenci izdelali posodice iz gline. Vsi so se zelo potrudili; izdelava 

čim lepše posodice jim je predstavljala izziv. Nekateri so želeli izdelati celo več posodic. 

V praktičnem delu sem si zastavila cilj, da poiščem čim več vsebin, ki bi jih učitelji lahko 

uporabili pri obravnavi teme. Omenjeni del diplomskega dela sem tako razdelila na dva 

sklopa. V prvem so predstavljene vsebine, ki jih učitelj lahko uporabi pri učnih urah; to so 

strokovna literatura, proza in dokumentarni film. Našla sem kar nekaj vsebin, vendar sem 

izbrala le najprimernejše za učiteljevo uporabo. Štefka Kac-Marn je napisala knjigo 

Koliščarji, ki vsebuje veliko nazornih ilustracij in temo predstavi preko zgodbe, iz katere 

lahko izluščimo večino znanih dejstev o koliščarjih. Omenjeno knjižno delo je primerno tudi 

za medpredmetno povezovanje s slovenskim jezikom. Knjiga Koliščarji avtorja Antona 

Veluščka je bolj strokovno napisana, vendar je zaradi obilice nazornih ilustracij in ponazoril 

še vedno primerna za učence 5. razreda. Dokumentarni film Rojstvo prestolnice s 

podnaslovom Genesis je zelo primeren za ogled pri pouku, ker koliščarsko obdobje umesti v 

zgodovino, predvsem pa v učenčevih očeh oživi koliščarje. Vse tri predstavljene vsebine so 

kvalitetne in primerne za učiteljevo uporabo. 

Drugi sklop praktičnega dela zajema predstavitev muzejev, ki ohranjajo koliščarske ostanke, 

in društva, ki organizira dogodke, na katerih obiskovalci – predvsem otroci – doživljajo 

koliščarsko obdobje na zanimiv način. Mestni muzej ima na voljo zelo kakovostno in obširno 

razstavo, poimenovano Kolo, 5200 let. Na ogled ponuja restavrirano originalno kolo z osjo, ki 

je staro 5200 let. Muzej ima najpestrejši ter vsebinsko bogat nabor pedagoške ponudbe. 

Učenci se lahko napravijo v koliščarje in se preizkusijo v koliščarskih opravilih. Žal je 

razstava le začasna. Narodni muzej Slovenije je zanimiv predvsem zaradi razstavljenega 

devetmetrskega drevaka, ki preseneča s svojo dobro ohranjenostjo. V muzeju je tudi 

pedagoški kotiček, v katerem so table z razlagami in ilustracijami za otroke oziroma učence. 

Razstava Slovenska zgodovina, ki se nahaja na Ljubljanskem gradu, je zanimiva zaradi 
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replike kolesa z osjo, ki jo učenci lahko primejo in spoznavajo z več čutili naenkrat. Razstava 

v Društvu Fran Govekar Ig vsebuje veliko maketo, v kateri so predstavljene vse dejavnosti iz 

koliščarskega življenja. Po dogovoru pripravijo delavnice, kot so izdelovanje posodic iz gline, 

izdelovanje lokov, sestavljanje maket, spoznavanje zelišč in arheologije ter druge. Na voljo 

imajo tudi nekaj delovnih listov. Koliščarski dan bi bil za učence zelo zanimiv dogodek, 

vendar za vključevanje v pouk ni primeren, ker je organiziran samo med poletnimi 

počitnicami, natančneje v sredini avgusta. 

Koliščarji predstavljajo pomemben del naše skupne zgodovine, zato si želim, da bi jih učenci 

in učitelji čim bolje spoznali, ter da bi jim bila pri tem v pomoč tudi moja diplomska naloga. 
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 http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/kolisca-kot-del-

svetovne-dediscine 

 http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/sta-dve-tabli-res-dovolj-za-predstavitev-

koliscarjev/327734 

 http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/slovenska-kolisca-na-unescovem-seznamu-

svetovne-dediscine/260779 

 http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/unesco-spomenisko-

obmocje-ig 

 Radio VAL202: Koliščarski muzej. 

 Radio oddaja Ars Humana, oddajo pripravil Gregor Podlogar: Koliščarji nekoč in 

danes.   

6.3 SPLETNI VIRI SLIK 

 

 http://www.geopedia.si/#T105_x458144_y95144_s12_b4 

 http://www.koliscar.si/koliscar-si/kolisca/ 

 http://www.ljubljanskobarje.si/images/Spletna%20karta%20KP%20Lbarje_2013.jpg,  

 www.ljubljanskobarje.si 

 http://bansi.rtvslo.si/novica/451 

 

 

7 PRILOGE 
 

Priloga 1: Dovoljenje za fotografiranje (Narodni muzej Slovenije) 

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Zgibanka_koliscarji_slo.pdf
http://www.koliscar.si/virtualna-razstava/
http://www.kolo5200.si/download.php?download_file=arheo.18-1997.prazgodovinska.kolisca.pdf
http://www.kolo5200.si/download.php?download_file=arheo.18-1997.prazgodovinska.kolisca.pdf
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/unescov-seznam-zascita-ali-le-prestiz/223545
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/kolisca-kot-del-svetovne-dediscine
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/kolisca-kot-del-svetovne-dediscine
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/sta-dve-tabli-res-dovolj-za-predstavitev-koliscarjev/327734
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/sta-dve-tabli-res-dovolj-za-predstavitev-koliscarjev/327734
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/slovenska-kolisca-na-unescovem-seznamu-svetovne-dediscine/260779
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/slovenska-kolisca-na-unescovem-seznamu-svetovne-dediscine/260779
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/unesco-spomenisko-obmocje-ig
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/unesco-spomenisko-obmocje-ig
http://www.geopedia.si/#T105_x458144_y95144_s12_b4
http://www.koliscar.si/koliscar-si/kolisca/
http://www.ljubljanskobarje.si/images/Spletna%20karta%20KP%20Lbarje_2013.jpg
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ljubljansko+barje+mosti%C5%A1%C4%8Darji&source=images&cd=&docid=jHKGFdZ5mwRGGM&tbnid=rQSBaxFHAkE-aM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ljubljanskobarje.si%2Fza-obiskovalce%2Fuvod&ei=aWKPUb-nE4T3sgbigIGYDA&psig=AFQjCNEfMXY_Ar-ANjafifetjKP6-BROkg&ust=1368437654212819
http://bansi.rtvslo.si/novica/451
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