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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava tematiko postavitve didaktičnih delavnic za stalno razstavo Moja 

Ljubljanica na Vrhniki. Delavnice so namenjene šolskim skupinam, in sicer učencem 4. in 6. 

razreda osnovne šole. V teoretičnem delu smo izpostavili prednosti izkustvenega učenja, 

uporabo le-tega v muzejih, ''hands on'' princip in načrtovanje izkustvenih in didaktičnih 

delavnic, katerih cilji se povezujejo z učnima načrtoma za Družbo in Zgodovino v 2. triletju, a 

se hkrati izvajajo izven šolskega okolja, in sicer v muzejih. Izpostavili smo dosedanje 

raziskave in ugotovitve na tem področju, predstavili načela izkustvenega učenja in primere 

dobre prakse. Podali smo izbor literature, ki je povezana s koliščarsko kulturo v evropskem 

prostoru. Načrtovali smo didaktične delavnice, ki smo jih v doživljajskem razstavišču Moja 

Ljubljanica tudi izvedli in evalvirali. 

V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali, kako kakovost delavnic 

ocenjujejo udeleženi učenci, učitelji in strokovni delavci. Za raziskavo smo uporabili 

neslučajnostni namenski vzorec, ki je zajemal 89 učencev iz 4. in 6. razreda, iz dveh izbranih 

slovenskih osnovnih šol (iz območja Ljubljanskega barja) in 5 učiteljev razrednega ali 

predmetnega pouka, ki poučujejo v 2. triletju, v 4. ali 6. razredu ter 5 strokovnih 

delavcev/sodelavcev doživljajskega razstavišča Moja Ljubljanica. Uporabili smo kvantitativni 

raziskovalni pristop. Raziskava bo pomembno pripomogla k načrtovanju didaktičnih delavnic 

za šolske skupine v doživljajskem razstavišču Moja Ljubljanica in hkrati omogočila 

izmenjavo znanj med različnimi profili (učitelji razrednega pouka, muzealci, kustosi, 

arheologi). Istočasno bo omogočila vpogled v možnosti sodelovanja šolskega kadra, razrednih 

učiteljic s strokovnimi delavci (muzealci, kustosi in arheologi) v muzejih. 
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ABSTRACT  

 

This master thesis considers the theme of planning didactical workshops for permanent 

exhibition Moja Ljubljanica in Vrhnika. Workshops are planned for school groups of pupils 

from 4
th

 to 6
th

 grade. Theoretical part of the thesis presents advantages of experiential 

learning, use of this kind of learning in museums, a “hands on” principle, planning of 

experiential and didactical workshops, for which goals are found in Curriculums for Social 

sciences and History in the second triad but are also being carried out outside the school – in 

museums. We pointed out existing research and findings on this matter, we presented 

principles of experiential learning and examples of good practice. An overview of literature, 

concerning pile dwellers culture in the European area, was also done. We planned didactical 

workshops, performed them at an experimental exhibition stand Moja Ljubljanica and 

evaluated them.  

In the empirical part we used a questionnaire to find out how pupils, who were involved in 

workshops, teachers and professional workers evaluate quality of the workshops. For this 

research we used non-probability purposive sample, which included 89 students from 4
th

 and 

6
th

 grade from two Slovenian primary schools (area of Ljubljansko barje), 5 primary 

education teachers or teachers for specific subjects, who teach in the second triad – 4
th

 and 6
th

 

grade, and 5 professional workers/co-workers from the experimental exhibition stand Moja 

Ljubljanica. This was done using quantitative research. The research will significantly add to 

planning of didactical workshops for school groups at experimental exhibition stand Moja 

Ljubljanica and at the same time also enable the exchange of knowledge between different 

profiles (teachers of primary education, museum workers, curators, archaeologists). It also 

offers an insight into the possibility of cooperation between school – primary education 

teachers and professional workers (museum workers, curators, archaeologists) in museums.  

KEY WORDS: children’s workshops, permanent exhibition Moja Ljubljanica, pile dwellers, 

museum, experiential learning 
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1. UVOD 
 

Z razstavnimi vsebinami v muzejih, galerijah in na razstavah se lahko otrokom na drugačen in 

na zanimiv način predstavi različne učne vsebine. Tega se zavedajo tudi v šolah, kjer 

priznavajo, da muzeji lahko ponudijo dragocene in unikatne učne izkušnje, ki lahko podprejo 

učni napredek in dvignejo učenčevo motivacijo ter dosežke (Hawkes in Muir, 2009). Muzeji v 

svojih ponudbah tako opredeljujejo programe za različne skupine obiskovalcev, po navadi pa 

imajo oblikovane tudi posebne programe za različno stare šolske skupine. Tovrstni programi 

poleg klasičnega vodenja po muzejih nudijo tudi izvajanje različnih dejavnosti in delavnic, 

katerih vsebina se povezuje s predstavljenimi vsebinami in učnim načrtom. Tavčar (2001) kot 

namen tovrstnih dejavnosti in delavnic opredeljuje, da se visoko strokovno znanje avtorjev 

razstav, ki se zrcali v raziskovalnem razstavnem gradivu, na razumljiv način približa 

obiskovalcem in jim nakaže duh časa, v katerem je gradivo nastalo. 

 

V Sloveniji imamo številne muzeje, ki šolskim skupinam prilagajajo svoje ponudbe in poleg 

vodenj organizirajo tudi različne druge aktivnosti, delavnice in dejavnosti. Najbolj obiskani 

muzeji in razstave so seveda tisti, ki izkoristijo naravne in kulturne znamenitosti kraja, v 

katerem se nahajajo, in jih na zanimiv, didaktičen, morda celo izkustven način predstavijo 

obiskovalcem.  

Eden izmed krajev, ki ima številne kulturne in naravne znamenitosti, je tudi mesto Vrhnika. 

Kulturno je poznana predvsem po največjem slovenskem pisatelju Ivanu Cankarju. Številni 

prihajajo na ogled njegove rojstne hiše, nemalokrat pa je ogled le-te zajet tudi v šolske 

ekskurzije. Ponavadi si obiskovalci ogledajo tudi izvir znane ponikalnice, reke Ljubljanice v 

Velikem in Malem Močilniku oziroma v Retovju. Izvir reke Ljubljanice, ki jo med drugim 

poznamo tudi kot reko s sedmimi imeni, namreč predstavlja najbolj poznano naravno 

znamenitost Vrhnike. Ob reki, ki tod teče že stoletja, so skozi zgodovino živela številna 

ljudstva, o katerih pričajo mnoge arheološke najdbe in izkopanine.  

Tu dolgo ni bilo muzeja oziroma razstave, kjer bi bila strnjeno predstavljena zgodovina tega 

območja, razvoj mesta ob reki Ljubljanici in bogate arheološke najdbe iz reke ali iz njenega 

obrobja (5200 let staro leseno kolo iz časa koliščarjev, eden izmed najdaljših deblakov iz 

rimskih časov, čez tisoč arheoloških najdb iz Zbirke družine Potočnik ipd) (Razstava Moja 

Ljubljanica, b.d.). Vse zgoraj opisano namreč nudi številne možnosti za raznoliko 

predstavitev kraja in geografskega območja, na katerem se nahaja. Septembra 2016 pa se je v 

objektu bivše šivalnice IUV (današnji Kulturni center) odprla Stalna razstava Moja 

Ljubljanica. Razstava predstavlja razvoj vrhniškega prostora iz perspektive reke Ljubljanice, 

in sicer za različne ciljne publike. Po razstavi je organizirano vodenje, zaenkrat pa razstava še 

nima organiziranih stalnih didaktičnih delavnic za predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, 

študente in ostale zainteresirane udeležence. Strokovni delavci načrtujejo, da bi didaktične 

delavnice (predvsem za otroke različnih starosti) postale ena od ključnih ponudb stalne 

razstave.   
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Ker sem v času študija podrobneje preučevala področja didaktike, poučevanja in razvoja otrok 

pri različnih starostih, sem strokovnim delavcem ponudila pomoč pri načrtovanju in pripravi 

didaktičnih delavnic. Pri načrtovanju sem upoštevala didaktični vidik, hkrati pa sem delavnice 

želela oblikovati na podlagi načel izkustvenega učenja in v povezavi z učnim načrtom.  

Namen magistrskega dela je bil načrtovanje didaktičnih delavnic na temo koliščarjev, in sicer 

za osnovnošolce 2. triletja (4. in 6. razred) osnovne šole, izvedba delavnic in evalvacija 

delavnic. 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

V teoretičnem delu smo podrobneje opredelili pojma muzej in razstava, predstavili vlogo 

muzeja v vzgojno-izobraževalnem sistemu šole v današnjih časih in učenje v muzejih. 

Predstavili smo ''hands on'' princip in nekatere dejavnosti, ki so osnovane na podlagi 

omenjenega principa. Izpostavili smo dosedanje raziskave in ugotovitve na tem področju, 

predstavili načela izkustvenega učenja in primere dobre prakse. Pregledali smo nekaj otroških 

muzejev pri nas in v tujini ter predstavili primere dejavnosti in delavnic v muzejih. Podali 

smo pregled literature in učnih gradiv, ki so povezana s koliščarsko kulturo v evropskem 

prostoru in na Ljubljanskem barju.  

 

2.1 OPREDELITEV POJMOV MUZEJ IN RAZSTAVA 

 

Beseda muzej naj bi izhajala iz grške besede ''mouseion'', kar pomeni sedež in svetišče muz 

(Hooper – Greenhill, 1999). Slovar slovenskega knjižnega jezika (2010) besedo muzej 

opredeljuje kot ustanovo, ki zbira, ureja in hrani kulturno in zgodovinsko pomembne 

predmete. E. Hooper – Greenhill (1999) dodaja, da muzej poleg tega, da hrani kulturno 

dediščino, le-to tudi interpretira, raziskuje, vrednoti, dokumentira, predstavlja, izvaja 

konservatorska dela, predstavlja javnosti ... C. Trampuš (1998) dodaja, da muzej, poleg vsega 

že naštetega, daje na vpogled zgodovinsko in kulturno pomembne predmete, ki zadevajo 

različna področja življenja in znanosti.  

 

N. Batič (2005) meni, da besedo muzej lahko uporabimo za:  

 

- naravne, arheološke, etnografske spomenike in kraje ter zgodovinske spomenike in 

kraje muzejskega pomena, kjer pridobivajo in hranijo materialne dokaze o ljudeh in 

njihovem okolju ter posredujejo informacije o njih;  

- ustanove, ki hranijo zbirke in razstavljajo žive primerke rastlin in živali, kot so 

botanični vrtovi, živalski vrtovi, akvariji in vivariji; 

- znanstvena središča in planetarije; 

- stalne konservatorske ustanove in razstavne galerije knjižnic in arhivov; 

- naravne rezervate in druge ustanove, za katere po posvetovanju s svetovalnim 

odborom izvršni svet Icoma meni, da imajo nekatere ali vse značilnosti muzeja ali pa 

da podpirajo muzeje in poklicne muzejske delavce z muzeološkimi raziskavami, 

vzgojo ali izobraževanjem. 

 

Zmotno mnogi mislijo, da ima beseda muzej isti pomen kot beseda razstava. Slovar 

slovenskega knjižnega jezika (2010) besedo razstava opredeljuje kot prireditev, na kateri je 

kaj dano, postavljeno na ogled. Herreman (2011) pravi, da je »razstava sredstvo 

komuniciranja, ki izhaja iz predmetov in njihovih dopolnilnih elementov; predstavljena je v 

naprej določenem prostoru in uporablja posebne tehnike, interpretacije in učna zaporedja, ki 

so namenjena prenosu in posredovanju idej, vrednosti in/ali znanja« (str. 63).  
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Muzej torej obsega širok spekter dejavnosti, medtem ko s pomočjo razstav obiskovalcem 

predstavi določene vsebine. Dean (1999) metaforično dodaja, da z razstavami in programi, ki 

se navezujejo na razstave, muzeji javnosti razkrijejo, predstavijo svoje srce (muzejske zbirke).  

Sicer ni nujno, da so razstave postavljene le v muzejih, najdemo jih tudi drugje (v kulturnih 

domovih, društvih, različnih institucijah ipd ...).  

Razstave so lahko stalne, kar pomeni, da so načrtovane kot del osrednjega koncepta, 

pripovedi ali diskurza v okviru muzeja ali pa občasne. Glede na trajanje postavitve razstave 

delimo na kratkoročne, ki trajajo od enega do treh mesecev, srednjeročne, ki trajajo od 3 do 6 

mesecev in dolgoročne, ki trajajo nedoločen čas (Herreman, 2011). 

 

2.2 VLOGA MUZEJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU ŠOLE IN 

UČENJE V MUZEJU 

 

Povezava med muzeji in vzgojno-izobraževalnim sistemom se je vzpostavila v 19. stoletju, v 

zlati dobi muzejev, ko so muzeje začele redno obiskovati šolske skupine, s čimer so muzeji v 

odnosu do šol in univerz začeli delovati kot komplementarne izobraževalne ustanove 

(Kemperl in Bračun Sova, 2014). Od takrat se je predstavljanje muzejskih zbirk na razstavah, 

ki so veljale za glavno komunikacijsko sredstvo in glavni razlog za obisk muzeja, precej 

spremenilo (Hooper – Greenhill, 2008). Sodelovanje med muzeji in šolami je postala 

pomembna praksa, saj šole učencem z obiskom muzeja omogočajo pridobivanje drugačnih 

izkušenj, kot jim jih lahko zagotovi šola.  

Tavčar (2009) ugotavlja, da mora izobraževalno delo v muzejih slediti ciljem muzejev, šola 

pa ciljem, ki so v skladu z učnimi načrti. Vseeno pa so nekateri cilji dopolnjujoči in 

omogočajo medsebojno sodelovanje muzejev in šol.  

 

»Razlika med šolskim učenjem in učenjem v muzejih je ta, da muzeji ponujajo učenje ob igri, 

učenje kot preživljanje prostega časa« (Andrejk in Ziherl, 2011, str. 2), česar za šole ne 

moremo trditi. Muzeji, sploh tisti, ki so namenjeni različno starim obiskovalcem, se morajo 

le-tem prilagoditi. Če se osredinimo na trenutne generacije otrok ali pa na generacije, ki šele 

prihajajo, lahko zagotovo trdimo, da se le-te bistveno razlikujejo od generacij pred 20. ali 30. 

leti. Po mnenju Piscitelli, Everett in Weier (2003) so današnji otroci: »polni energije, željni 

znanja, radovedni, aktivni, polni idej, komunikativni, ustvarjalni, samostojni, igrivi, 

postavljajo različne teorije, zaznavajo več stvari hkrati, radi raziskujejo, veliko sprašujejo« 

(str. 11). V skladu z omenjenimi opažanji se spreminjajo in prilagajajo pristopi, metode ter 

načini motiviranja otrok v šolah in drugih učnih okoljih (tudi v muzejih). 

 

Motivacija za učenje v muzejih je veliko večja, saj so učenci motivirani že zaradi drugačnega, 

zanimivega, novega prostora. Prostori v muzejih in muzeji na splošno v zadnjem času 

zajemajo tudi vse več različnih arhitekturnih oblik, kar je za mlajše občinstvo še posebej 

privlačno (Hooper – Greenhill, 2008). Seveda pa ni le prostor tisti, ki učence motivira in jih 

spodbudi k vedoželjnosti. Veliko vlogo pri tem imajo tudi različni pripomočki, s katerimi se 

obiskovalcem poskuša na drugačen način predstaviti vsebino. Omenili bomo le nekatere.  
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V. Bizjak (2015) kot pripomočke opredeli: 

- Avdiovizualne medije, na primer kasete ali predvajalnike zgoščenk s slušalkami, ki se 

lahko uporabljajo namesto vodnika za individualne oglede ali pa prispevajo k vsebini 

pri ogledu posameznih delov razstave. V nekaterih muzejih lahko najdemo tudi 

diaprojekcije z zvoki in krajše filme; 

- vizualne in računalniške medije, na primer diagrame, zemljevide, fotografije in 

računalnike z interaktivnim učenjem; 

- praktične delavnice; 

- razstave in pripomočke za dotikanje, ki spodbujajo otroke v nadzorovanem okolju k 

seznanjanju z izbranimi razstavljenimi predmeti ali pa omogočajo rokovanje z 

materiali, iz katerih je predmet narejen; 

- učne igre; 

- igranje vlog v muzejskem gledališču; 

- izobraževalne demonstracije, pri katerih zaposleni v muzeju igrajo vlogo 

zgodovinskih osebnosti; 

- spremljevalni programi izobraževalnih prireditev, ki dopolnjujejo in bogatijo 

bodisi redne bodisi začasne razstave s prikazovanjem filmov in videoposnetkov, 

gledališkimi predstavami in koncerti, bralnimi večeri, tečaji in konferencami … 

 

»V zadnjih desetletjih so v številnih muzejih, sploh na zahodu, opustili klasične metode 

poučevanja oziroma predstavljanja vsebine, ki so bile podobne frontalnemu pouku v šoli, kjer 

je učitelj razlagal, učenec pa poslušal in si skušal vsebino zapomniti. Nove metode temeljijo 

na subjektivno-eksperimentalnih metodah, ki obiskovalca navdušijo, da raziskuje in usvaja 

novo znanje sam« (Baird, 2012, str. 232). Z drugimi besedami se mora otrokom v muzejih 

omogočiti pridobivanje lastnih izkušenj, s pomočjo katerih gradijo novo znanje. To je tudi ena 

od bistvenih značilnosti izkustvenega učenja, ki že dlje časa v šolskem prostoru pa tudi drugje 

velja za enega najuspešnejših načinov učenja (Kolb ga definira leta 1984). Izkustveno učenje 

namreč »skuša povezati neposredno izkušnjo (doživljanje), opazovanje (percepcijo), 

spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v neločljivo celoto« (Marentič Požarnik, 2000, 

str. 124). Kolb (1984) pravi, da je »izkustveno učenje vsako učenje v neposrednem stiku z 

resničnostjo, ki jo posameznik proučuje. Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne pa 

razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredili v resnični situaciji« (str. 5). 

Jarvis (2003) dodaja, da je izkustveno učenje proces, v katerem s pomočjo izkušenj usvajamo 

znanje, spretnosti, oblikujemo odnose do nečesa in vrednote, razvijamo čustva, vero in smisel. 

Meni, da je izkušenjsko učenje proces, skozi katerega rastemo. Barica Marentič Požarnik 

(1992) tudi trdi, da izkustveno učenje »pomaga razvijati lastnosti, ki bodo ljudem potrebne v 

prihodnosti, na primer sposobnosti prožnega prilagajanja na nove okoliščine, osebna 

avtonomija, občutljivost za sebe in druge, sposobnost komunikacije in sodelovanja, zmožnost 

celovitega dojemanja, sinteze, integracije« (str. 16).  

Podporne metode izkustvenega učenja so: »opazovanje procesa, čas za razmislek, fantaziranje 

in vizualizacija, terenske izkušnje, ekskurzije, metoda primerov, metoda projektov in uporaba 

avdiovizualnih sredstev« (prav tam, str. 125). 
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V povezavi z didaktičnim vidikom izvajanja izkustvenega učenja v šolah in stališči učiteljev 

do pridobljenega znanja je bila leta 2007 izvedena raziskava, ki je med drugim pokazala, da 

85 % anketiranih učiteljev meni, da je učenje zunaj učilnice bolj učinkovito kakor učenje v 

učilnici. Večina vprašanih tudi meni, da je pridobljeno znanje trajnejše in bolj življenjsko 

kakor tisto, ki je usvojeno v učilnici. Hkrati vprašani menijo, da bi bilo dobro, če bi se vsaka 

obravnava snovi obogatila z doživljajskim, izkustvenim učenjem (Korban Črnjavič in Hus, 

2007).  

Te in podobne ugotovitve koristijo strokovnim delavcem v muzejih, ki lahko vsebine in 

dejavnosti oblikujejo v skladu z zgoraj omenjenimi dejstvi, saj bodo s tem dosegli dober učni 

učinek pri otrocih, starših in učiteljih. 

 

Ugotavljamo, da se je kot posledica zgoraj navedenim dejstvom razvil tudi koncept delovanja 

imenovan »hands on« ali »izvedi sam« oziroma primi, preizkusi, dotakni se, ki je v nasprotju 

s konceptom »don't touch« ali »dotikanje ni dovoljeno«, ki prevladuje v klasičnih muzejih, ki 

so namenjeni predvsem odraslim« (Kužnik, 2004, str. 88). 

 

2.2.1 »HANDS ON« DEJAVNOSTI  IN OTROŠKI MUZEJI  

 

Muzeji, ki delujejo v okviru koncepta »izvedi sam«, obiskovalcem omogočajo pridobiti 

resnične življenjske izkušnje v avtentičnem oziroma zelo natančno ustvarjenem okolju, ki 

vključuje prave predmete (prava blagajna, tehtnica, stetoskop ...). Ta koncept delovanja lahko 

zaenkrat zasledimo predvsem v otroških muzejih. Ti so oblikovani posebej za otroško 

občinstvo in se precej razlikujejo od klasičnih muzejev, ki veljajo za hladne, tihe, sterilne 

prostore, v katerih proces učenja poteka šepetaje, kjer je atmosfera skrivnostna, posvečena in 

kjer se spoštuje po besedah Lee Kužnik le staro in mrtvo (prav tam).  

»Otroški muzeji so usmerjeni k obiskovalcu. Potrebe in interesi obiskovalcev, motivacija za 

učenje in neposreden stik obiskovalca s predmeti so tam prav tako pomembni kot vsebina in 

predmeti sami. Tovrstni muzeji imajo ravno nasproten pristop kot klasični muzeji, usmerjeni 

so v odkrivanje in spoznavanje sveta. So učna igrišča, ki spodbujajo obiskovalce, da sledijo 

svojim znanjem« (prav tam, str. 89). 

Otroci so navdušeni, ko primejo losovo rogovje, spoznajo fizikalni zakon in razumejo, kako 

deluje (npr. v Hiši eksperimentov v Ljubljani), se vidijo v pravi gasilski čeladi ali se prek igre 

vlog vživijo v vlogo zdravnika, prodajalca v trgovini (npr. v Muzeju na prostem v Rogatcu) 

ali bančnega uslužbenca (npr. v Hermanovem brlogu v Celju).  

 

Otroški muzeji v Sloveniji še niso pogosti, z izjemo Hermanovega brloga v Celju. V tujini 

lahko najdemo več otroških muzejev, ki ponujajo resnične življenjske izkušnje. Primer takega 

muzeja v tujini je na primer otroški muzej v Indianapolisu. Poleg tega, da je v muzeju 

predstavljenih več tem, prav vse zajemajo aktivnosti in dejavnosti, ki otrokom omogočijo 

resnično izkušnjo. Otroci na primer prodajajo in kupijo vozovnico, sedejo na vlak, ki se trese 

in daje občutek, da se premika, ali pa obiščejo trgovsko kočo (znotraj muzeja) iz 17. stoletja, 

kjer se lahko dotikajo, primejo, vonjajo replike iz 17. stoletja. Vonj usnja in zvoki, povezani z 

okolico, poskrbijo za realistično izkušnjo (Children's museum Indianapolis, b.d.). 
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Ker pa v Sloveniji otroški muzeji še niso razviti, vseeno pa se pojavlja potreba, da se otrokom 

in pozneje učencem na najboljši možen način predstavi vsebine (zagotoviti je potrebno 

izkušnje), menimo, da to vseeno lahko naredimo v vsakem muzeju z načrtovanjem vsebinskih 

delavnic.  

 

2.2.2 DELAVNICE V MUZEJIH 

 
V primeru obiska šolskih skupin je zaposlenim v muzejih vedno izziv načrtovati in izvesti 

delavnice, saj zahtevajo posebne priprave in prilagoditve starosti in zanimanju otrok 

(Brezinščak, 2012). Hawkes in Muir (2013) menita, da je izziv zasnovati delavnice, ki bodo 

uresničevale cilje iz učnega načrta in bodo hkrati zanimive in inovativne. Menita tudi, da so 

vzporednice z učnim načrtom bistvene, ampak težje uresničljive. Namen obiska šolskih 

skupin je ravno to, da se učencem na drugačen način predstavi vsebine, ki bi jih sicer 

obravnavali pri pouku. E. Hooper-Greenhill (2007) v svoji knjigi Museum and Education na 

podlagi različnih raziskav na tem področju zaključuje, da je to tudi glavni cilj učiteljev, saj v 

nasprotnem primeru ne moremo pričakovati, da bodo z obiskom muzeja zadovoljni. 

 

V nekaterih muzejih v tujini pa tudi v Sloveniji lahko najdemo primere dobre prakse (npr. 

Mestni muzej Ljubljana), kjer so delavnice navezujoče na muzejsko vsebino, zastavljene tako, 

da se učenci z izvajanjem dejavnosti oziroma sodelovanjem na delavnicah učijo izkustveno. 

Delavnice po mnenju Melisse De Vreede (2012) »ustvarijo drugačno atmosfero in v nekaterih 

primerih celo drugačno podobo muzeja. Osebje marsikaterega muzeja oblikuje posebne 

prostore, kjer so skupine, ki pridejo na oglede, lahko aktivne« (str. 120).  

Z načrtovanjem delavnic v muzejih in na razstavah, ki niso zastavljene v okviru muzejev za 

otroke, lahko kljub temu različno starim otrokom zagotovimo izkustveno učenje. Vsekakor je 

zanimivo, ko otrokom na primer predstavimo statve, s katerimi so nekoč tkali blago, nato pa 

organiziramo delavnico, kjer otroci sami poskusijo stkati blago na približku statev. Ob tem se 

lahko sliši in vidi navdušenje otrok, ko prihajajo do različnih ugotovitev. 

Stalna razstava Moja Ljubljanica ni mišljena kot razstava v okviru muzeja za otroke, vendar 

želijo strokovni delavci kljub temu razstavo kar najbolje približati otrokom oziroma jo 

narediti čim bolj dostopno in uporabno za šoloobvezno mladino.   
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2.3 KOLIŠČARJI  

 

2.3.1 LJUBLJANSKO BARJE IN KOLIŠČARSKA KULTURA 

 

Ljubljansko barje je zaščiteno območje Nature 2000, leta 2008 razglašeno za krajinski park. 

Razprostira se v južnem in jugovzhodnem delu Ljubljanske kotline, med Škofljico, Igom, 

Podpečjo, Borovnico, Vrhniko, Drenovim Gričem, Logom, Dragomerjem in Brezovico in 

meri okoli 160 kvadratnih kilometrov. Njegovo podobo je soustvarila in jo še danes 

zaznamuje reka Ljubljanica (Ljubljansko barje, b.d.). Nastalo je z ugrezanjem pred približno 

dvema milijonoma let. Udorine, ki so ob tem nastale, je zapolnila površinska voda s svojimi 

usedlinami in nanosi. Površje Ljubljanskega barja se je glede na klimatske razmere v 

preteklosti spreminjalo. Tako je bilo Ljubljansko barje enkrat »velika prodnata ravan s 

posamičnimi vodnimi zalivčki, drugič bolj ali manj plitvo jezero z bogato floro in favno, 

tretjič spet neprehodno močvirje in šotišče« (Velušček, 2010, str. 14). S stalnim 

spreminjanjem površja je prihajalo do dinamičnih vegetacijskih in hidroloških sprememb 

(Andrič, 2009). Ljudstva, ki so tod živela v daljni preteklosti, so se morala razmeram 

(močvirje, posledično ugrezanje gradenj, poplave), ki jih še danes živeči ob obrobju 

Ljubljanskega barja dobro poznamo, prilagoditi.  

Pripadnike ljudstev, ki so po svoji prilagoditvi življenja in bivanja na poplavnem in 

močvirnem območju Ljubljanskega barja dobili ime, danes imenujemo Koliščarji. Ime izhaja 

iz posebnega tipa gradnje naselij, pri katerih so bili podi lesenih kolib privzdignjeni od tal. 

Tak tip naselij imenujemo kolišča. Beseda kolišča torej označuje naselbine, ki so bile 

sestavljene iz manjših hiš oziroma kolib na kolih. Podobne naselbine najdemo ponekod po 

svetu še danes, na primer v tropih jugovzhodne Azije, Afrike in Južne Amerike (Velušček, 

2010).  

Ostanke koliščarskih naselbin in njim sorodnih naselbin iz prazgodovine v zadnjih 150. letih 

odkrivajo po skoraj celi Evropi. O njih poročajo iz Grčije, Poljske, Škotske, Avstrije, 

Nemčije, Švice, Francije, Italije, Slovenije in drugod (Velušček, 2010).  

 

Slika 1:Koliščarski koli, najdišče Molina di Ledro, Tridentinsko 
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Najdeni ostanki kolišč in barjanskih naselbin na Ljubljanskem barju spadajo pod širše mnogo 

večje odkritje ostankov koliščarske kulture na jezerskih in močvirnatih območjih alpskega 

prostora. Strokovnjaki menijo, da gre za poseben in edinstven pojav, saj je bilo na tem 

območju (Avstrija, Francija, Italija, Nemčija, Slovenija, Švica) odkritih okoli 1000 

arheoloških najdišč (Suter idr., 2009). Zaradi univerzalne vrednosti najdišč, ki prispevajo k 

razumevanju in poznavanju prazgodovinskih koliščarskih kultur, ki so na omenjenem 

geografskem območju obstajale 4500 let, je odbor za svetovno dediščino junija 2011 

prazgodovinska kolišča okoli Alp zapisal na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine 

(Mombelli, 2011). 

 

Slika 2: Najdišča koliščarske kulture na območju Alp 

 
 

Na podlagi dendrokronoloških raziskav strokovnjaki sklepajo, da naj bi se koliščarske kulture 

na različnih območjih alpskih dežel pojavljale sočasno, in sicer od mlajše kamene dobe do 

kovinskih dob (Šinkovec in Turšič, 2014). Najstarejša kolišča odkrita na Ljubljanskem barju, 

sodijo v konec kamene dobe (okoli 4500 pr. n. št.) in so z nekaj (tudi daljšimi) prekinitvami 

obstajala skozi celo bakreno dobo do zgodnje bronaste dobe (okoli 1800 pr. n. št.). Takrat so 

kolišča na Ljubljanskem barju povsem zamrla, medtem ko so na alpskih najdiščih živela tudi 

v bronasti dobi, ponekod še tisoč let (prav tam). 

 

Do danes je bilo na območju Ljubljanskega barja odkritih kar 40 koliščarskih naselbin 

(Pernarčič, 2015). Od tega je podrobnejše raziskanih devet kolišč v dveh skupinah, ki ležijo 

na območju občine Ig (Šinkovec in Turšič, 2014). 
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Odkrivanje naselbin in ostalih arheoloških najdb na tem področju sega daleč v preteklost. 

Arheološki ostanki so bili ponavadi odkriti ob gradnji cest, jarkov, prekopov, čiščenju jarkov 

in med osuševalnimi deli. Dobra ohranjenost najdnin je odvisna predvsem od okolja, v 

katerem se nahajajo in od materiala, iz katerega so izdelane. Les in drugi organski ostanki, ki 

so konstantno prepojeni z vodo, se lahko ohranijo tudi več tisoče let (prav tam, str. 75). K 

dobri ohranjenosti lahko pripomoreta tudi pesek in glina, ki predmete zavarujeta pred zrakom, 

vremenom in ljudmi (Mombelli, 2011). O tem pričajo številne arheološke najdbe, med njimi 

tudi doslej najstarejši lesen predmet, odkrit v Sloveniji, in sicer ost iz lesa tise, ki je stara med 

45 000 in 38 000 let in je bila najdena v strugi reke Ljubljanice (Šinkovec in Turšič, 2014). 

Prve evidentirane arheološke raziskave na območju Ljubljanskega barja so bile izvedene že 

med letoma 1875 in 1877. V tem času je Karl Deschmann (tedanji kustos in ravnatelj v 

Deželnem muzeju v Ljubljani) vodil prvo arheološko izkopavanje blizu današnje vasi Ig, ki se 

je pozneje razširilo na kar 9400 kvadratnih metrov, kar še danes velja za najobsežnejše 

arheološko izkopavanje na Ljubljanskem barju. Že v tistih časih so ostanke naselbin na kolih, 

črepinje, živalske kosti, orodje iz jelenovega rogovja in oglje povezovali s koliščarji, saj so 

podobne najdbe odkrili tudi v Švici leta 1854 in deset let pozneje na Koroškem pri Celovcu. 

Po prvi svetovni vojni se je z raziskovanjem kolišč ukvarjal Rajko Ložar, katerega delo so 

nadaljevali Tatjana Bergant, Zorko Harej in Josip Korošec. Od polovice 90. let naprej se z 

raziskovanjem kolišč na Ljubljanskem barju ukvarja predvsem Inštitut za arheologijo 

Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Velušček, 

2010).  

 

Med bolj znana najdišča koliščarskih naselbin zagotovo uvrščamo Stare Gmajne na Verdu pri 

Vrhniki, ki se ga v zadnjem času veliko omenja tudi v medijih. Znano je predvsem po najdbi 

najstarejšega lesenega kolesa in njegove osi. Najdba je bila »na podlagi tipologije keramike in 

prvih radiokarbonskih analiz lesa z drugih ''sočasnih'' najdišč datirana v sredino 4. tisočletja 

pred Kristusom« (Velušček, 2009, str. 198).  

 

Slika 3: Najstarejše kolo z osjo na svetu – 5150 let 

 
  



Fefer, J. Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

11 

 

Prav tako z najdiščem Stare Gmajne povezujejo dva odkrita drevaka, ki so ju strokovnjaki na 

podlagi dendrokronoloških raziskav umestili v časovni okvir obstoja kolišča. Njuna vrednost 

je toliko večja, saj so drevaki, ki so bili odkriti na tem področju, večinoma mlajši in ne iz časa 

koliščarjev (Gaspari, 2009). Tako odkrita drevaka potrjujeta splošno znano miselnost, da so 

koliščarji za prevoz po jezeru uporabljali tudi drevake. Velja omeniti, da je bila na tem 

področju odkrita tudi v celoti ohranjena talilna posoda iz kamna. Na notranjih stenah posode 

so sledi bakra, kar dokazuje, da je bila uporabljena v metalurškem procesu. Ta najdnina prav 

tako pomembno pripomore k tolmačenju takratnega življenja koliščarjev (Velušček, 2009).  

Najdišče Hočevarica je pogosto omenjeno poleg najdišča Stare Gmajne, saj se obe najdišči 

nahajata na Verdu pri Vrhniki. Na območju najdišča »so raziskovalci odkrili enega izmed 

doslej najstarejših dokazov o metalurški dejavnosti v jugovzhodnoalpskem svetu« (Velušček, 

2009, str. 49). Majhni ogrlični obročki iz metamorfne kamnine nakazujejo tudi na to, da so 

koliščarji rudo morda prinašali prek Karavank ali iz okolice Pohorja. O dobro razviti 

metalurški dejavnosti pričata tudi bakreni sekiri, ki so ju potapljači našli v današnji strugi 

Ljubljanice blizu območja, kjer je bilo nekoč kolišče (prav tam, str. 51). Na tem območju je 

zanimiva tudi najdba otroškega loka, narejenga iz lesa tise, ki je bil najverjetneje namenjen 

urjenju lovskih spretnosti (prav tam). 

Znano najdišče je tudi Resnikov prekop, ki je najstarejše odkrito kolišče na območju 

Ljubljanskega barja (Janša Zorn, Kastelic in Škraba, 2005). Prazgodovinski naselbinski 

ostanki iz tega območja (vertikalni in horizontalni koli, kamnite plošče in sekire, keramične 

skodele, odlomki hišnega ometa idr.) se na podlagi radiokarbonskih datacij uvrščajo v 46. 

stoletje pred Kristusom oziroma v 5. tisočletje pred našim štetjem (Velušček, 2006). 

Arheologi ugotavljajo, da so bili prebivalci Resnikovega prekopa eni izmed prvih poljedelcev, 

živinorejcev in lončarjev na ozemlju osrednje Slovenije. Hkrati predvidevajo, da so priseljenci 

prišli po reki Savi in Krki z vzhoda oziroma jugovzhoda. Na njihove poti namreč nakazujejo 

kamnite sekire, katerih surovina je iz severovzhodne Slovenije (Velušček, 2010).   

Posebej velja izpostaviti tudi najdišče Maharski prekop pri Igu, saj velja za največje 

(Šinkovec in Turšič, 2014) in najbolj raziskano kolišče na Ljubljanskem barju (Pernarčič, 

2015). Naseljeno je bilo med letoma 3514 in 3489 pred našim štetjem in je edino kolišče na 

Ljubljanskem barju, ki je bilo v celoti rekonstruirano (prav tam). Na podlagi raziskav je bila 

narejena celo natančna maketa kolišča, ki jo lahko najdemo v knjigi Kolišča vasi sredi jezera 

avtorja Jožeta Pernarčiča. Kolišče naj bi sestavljalo več kolib (približno 10), na vrhuncu pa 

naj bi kolišče štelo okoli 50 prebivalcev (Velušček, 2010). Iz območja kolišča so znane 

nekatere dobro ohranjene najdbe, na primer keramične skledice, keramični žlici, okrasne 

jagode iz kosti, lesa in kamna, koščena šila, čekan zveri, rogovje idr., ki so datirane v obdobje 

okoli leta 3500 pred našim štetjem in razstavljene na stalni razstavi Moja Ljubljanica na 

Vrhniki (Šinkovec in Turšič, 2014). 

 

Ostala najdišča se nahajajo pri Igu (Kepje, Partovski kanal, Parte, Parte – Iščica, Partovski 

kanal II, Parte 2, Strojanova voda, Spodnje mostišče, Gornje mostišče ...), na Blatni Brezovici 

(Lipovec, Smrečnica, Na mahu, Za mežnarijo, Veliki mah, Zornica, Konec, Za strugo), v 

Notranjih Goricah (Gmajna, Zamedvedica), v Kamniku pod Krimom (Založnica, Šivčev 
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prekop, Gladke), v Borovnici (Črešnja pri Bistri, Bistra I, Veliki Otavnik III, Veliki Otavnik 

Ib, Mali Otavnik, Črni graben, Blato, Dušanovo) (Šinkovec in Turšič, 2014). 

 

2.3.2 ŽIVLJENJE KOLIŠČARJEV 

 

Na Ljubljanskem barju naj bi koliščarji živeli pred okoli 6500 leti in z vmesnimi prekinitvami 

tu vztrajali kar 2500 let (Šinkovec in Turšič, 2014).  

Ob prvih odkritjih prazgodovinskih kolišč v Švici leta 1854 so raziskovalci pod vplivom 

tedanje romantike življenje koliščarjev predstavljali skoraj idilično (Velušček, 2010). Danes 

je koliščarska kultura bolj raziskana. Z odkritimi viri strokovnjaki upravičeno trdijo, da je bilo 

življenje koliščarjev vse prej kot enostavno (Šinkovec in Turšič, 2014).  

 

2.3.3 DRUŽBENA UREDITEV IN GRADNJA KOLIŠČ 

 

Vloge moških in žensk so bile v času prazgodovine oziroma v prvih prazgodovinskih 

skupnostih drugačne kot danes. Vlogo posameznika je določal spol in z njim povezana 

vzdržljivost ter moč. Splošno znano je, da so se z lovom, izdelovanjem orožja in orodja 

ukvarjali moški, ženske pa so nabirale sadeže, pripravljale hrano, varovale ogenj in skrbele za 

otroke (Verdev, 2008).  

Strokovnjaki predvidevajo, da so imeli tudi koliščarji tako kot ostale prazgodovinske 

skupnosti svojega poglavarja, vodjo. Nekatera kolišča so se včasih razdelila celo med dva ali 

več poglavarjev. Del skupnosti je lahko odšel z drugo vodjo, na drugo lokacijo, kjer so 

zgradili novo kolišče.  

Možno je, da se je to zgodilo tudi na kolišču Stare Gmajne. Dendrokronološke raziskave so 

namreč pokazale, da je preiskani les iz kolišča Veliki Otavnik Ib pri Borovnici del 

konstrukcije, ki je bila postavljena v času koliščarske naselbine Stare gmajne na Verdu pri 

Vrhniki. Natančneje v času, ko so šle gradbene aktivnosti na Starih Gmajnah h koncu. 

Strokovnjaki tako ne izključujejo možnosti, da je del prebivalcev odšel na drugo lokacijo 

(oddaljeno 1 km stran) in si tam zgradil novo kolišče, danes poznano kot Veliki Otavnik Ib 

(Velušček, 2009).  

 

Kolišče so koliščarji gradili postopoma, redko so postavili celo vas naenkrat. Med 

strokovnjaki je splošno uveljavljeno mnenje, da je Ljubljansko barje v času koliščarjev 

prekrivalo jezero, vasi pa so stale na njegovem obrežju. Nekateri se ne strinjajo in menijo, da 

je jezero v tem času že presihalo in le občasno poplavljalo, vasi pa so stale na poplavnih 

ravnicah rek (Šinkovec in Turšič, 2014). Nesporno dejstvo pa je, da so bile hiše zgrajene na 

kolih – pilotih. Koli, na katere so postavili kolibe, so bili dolgi do 4 metre in do 2 metra zabiti 

v tla. Natančna analiza lesa navpičnih kolov iz različnih najdišč na Ljubljanskem barju je 

pokazala, da so koliščarji za nosilne kole kolib največkrat uporabili jesenov in hrastov les, 

sledil je topolov, bukov, jelšev in javorjev les. Pod kolibe je bil lesen, zgrajen na kolih in 

dvignjen od tal. Za izolacijo kolibe so uporabljali glino, s katero so premazovali pod in stene 

kolibe. Streha je bila krita s slamo, skodlami ali drevesno skorjo. Stene so bile narejene iz 
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prepletenih šib ali brun. V kolibi je bil običajno en prostor, lahko tudi dva. Strokovnjaki 

ocenjujejo, da je bila življenjska doba kolibe krajša od 20 let (Velušček, 2010).  

 

2.3.4  PREHRANA KOLIŠČARJEV 

 

Arheološke najdbe dokazujejo, da so se koliščarji ukvarjali tudi že s poljedelstvom in 

živinorejo. Pridelovali so žito (pšenica, ječmen), jo s pomočjo žrmelj (kamniti ročni mlini) 

zmleli v moko in iz nje celo pekli nekvašen kruh (Velušček, 2010). V hišah so bila odprta 

ognjišča, obkrožena s kamenjem, ki so služila tako kuhanju kot ogrevanju kolibe. Verjetno so 

kuhali tudi na skupinskem zunanjem ognjišču. Poleg žit so gojili tudi lan, grah, bob, poznali 

naj bi celo domačo vinsko trto (Šinkovec in Turšič, 2014). Redili so ovce, koze in govedo, za 

delo na poljih pa so uporabljali vzdržljivo govedo – ture, ki so pozneje, v 17. stoletju, izumrli 

(Velušček, 2010). Glede na analize ostankov zažgane hrane na lončenih posodah so kuhali 

tako zelenjavne kot mesne jedi, znali pa so celo toplotno obdelovati mleko domačih živali 

(Šinkovec in Turšič, 2014).  

Dobršen del pridobivanja hrane sta še vedno zagotavljala lov in nabiralništvo. Poleg užitnih 

sadežev in zelišč so dobro poznali tudi zdravilne in strupene učinke posameznih rastlin (prav 

tam, str. 49). Lovili so srne, jelene, lose, medvede, divje prašiče, bobre, vidre, jazbece, lisice 

in vodne ptice (race, gosi, čaplje in žerjave). Lov na velike živali ni bil pogost, saj je že ena 

velika uplenjena žival lahko oskrbela celotno vas z mesom za cel mesec. Pri lovljenju živali 

so si pomagali z lokom, sulicami, poznali pa so tudi že harpune, pregrade, vrše, trnke in 

mreže. Z ravnim trnkom so lovili tudi vodne ptice (Pernarčič, 2015).  

 

2.3.5 OBLAČENJE KOLIŠČARJEV 

 

Lov je bil pomemben tudi zaradi kož, ki so jih uporabljali za obleko in obutev. Z vzrejo ovc 

so pridobivali tudi že volneno prejo, z gojenjem lanu ter drugih različnih trav pa rastlinska 

vlakna. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dobljeno prejo in rastlinska vlakna so s pomočjo glinenih predilnih vretenc različnih oblik 

(drug izraz za predilno vreteno je tudi preslica) spredli v nit in jo pozneje tudi stkali (Šinkovec 

in Turšič, 2014). Glinena predilna vretenca različnih oblik so namreč zelo pogosta najdba v 

Slika 5: Umetelno spredena rastlinska 

vlakna s kolišča Stare Gmajne od blizu 

 

 
 

Slika 4: Umetelno spredena rastlinska 

vlakna s kolišča Stare Gmajne 
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prazgodovinskih vaseh. Strokovnjaki menijo, da so bila najverjetneje prisotna v vsakem 

domu. Za tkanje so koliščarji uporabljali vertikalne statve. Nitke na statvah so obtežili s 

kamenjem, saj je teža uteži vplivala na gostoto tkanja (prav tam).  

 

Slika 4: Preproste statve iz mlajše kamene dobe 

 
 

Stkano blago so s pomočjo koščenih šivank sešili skupaj. Pridobljeno blago so najverjetneje 

barvali z rastlinskimi barvili (prav tam, str 40, 41). 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Koščena šivanka Slika 6: Šilo 
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2.3.6  RAZVIJANJE OBRTI 

 

Zaradi stalne naselitve so koliščarji razvili in izpopolnili številne pripomočke, ki jih v 

nasprotnem primeru morda ne bi. Ljudstva, ki so se selila, so svoje pripomočke nosila s seboj 

in bila s tem količinsko omejena, koliščarji, ki so bili stalno naseljeni, pa so si lahko privoščili 

nekoliko več izdelkov, pripomočkov. Primeri takih pripomočkov so različno velike posode iz 

žgane gline, ki ji pravimo keramika oziroma lončevina. Strokovnjaki predvidevajo, da se je 

zgodnje lončarstvo razvilo ravno zaradi večje količine hrane, ki so jo koliščarji pridelali na 

poljih. Iz etnoloških virov je znano, da so se z lončarstvom ukvarjali tako moški kot tudi 

ženske (Velušček, 2010). 

Pomembno je poudariti, da koliščarji niso zavrgli ničesar. Pri uplenjenih živalih niso uporabili 

le mesa in kože pač pa tudi kosti, zobovje in rogovje. Ostanki kosti uplenjene divjadi so bili 

primerni za dleta, šila, šivanke in podobno orodje. Cenjena je bila roževina, zašiljene in 

prevrtane ostanke rogov so uporabljali za kopače za obdelavo polj, sekire in podobno. Iz 

živalskega črevesja so izdelovali vrvi (Šinkovec in Turšič, 2014). 

Orodje in orožje, ki je bilo iz kamna, je bilo izdelano s tehniko glajenja kamna (prav tam).  

 

Ukvarjali so se tudi že z metalurgijo. Metalurgi so najverjetneje že v tistem času uživali 

poseben status. »Prvi predelovalci rude so uporabljali samorodni baker in izdelke kovali s 

segrevanjem rude. Za predelavo rude so bile potrebne visoke temperature, tudi čez 1000 

stopinj C. Za doseganje takih temperatur so si na odprtih kuriščih pomagali z dodajanjem 

zraka s pihalnimi cevmi in mehovi« (Šinkovec in Turšič, 2014, str. 55). Tehnološka inovacija 

tistega časa je bil dvodelni kalup, ki je omogočal skorajda industrijsko proizvodnjo bakrenega 

orodja in orožja (Velušček, 2009). 

 

Tesarstvo je napredovalo tako v izbiri lesa kot tudi v tehnološki dovršenosti posameznih 

predmetov (in njihovih delov). Koliščarji so razvijali tudi vse boljše čolne, vesla in drevake. 

Le-ti so imeli prečne ojačitve (nekakšne pregrade), ki so čoln delile na prekate. Izdelovali so 

tudi loke in puščice ter vozove, v katere so že vpregali živino. Odkritje najstarejšega lesenega 

kolesa (5200 let) in njegove osi priča o tem, da so bili koliščarji spretni in natančni. Pri 

izdelavi kolesa so upoštevali krčenje in raztezanje lesa, način pritrjevanja in spajanja ter druge 

podrobnosti pa kažejo, da so poleg spretnosti in natančnosti tudi zelo dobro poznali vrste lesa 

(prav tam, str. 78).  
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2.4 UČNO GRADIVO O KOLIŠČARJIH 
 

Ker so se koliščarji pojavljali tudi na drugih območjih v tujini, je literature, ki opisuje, razlaga 

in pojasnjuje tovrstno tematiko, veliko.   

V nadaljevanju smo se osredinili predvsem na otroško literaturo in gradiva, ki so aktualna za 

osnovnošolce, natančneje za četrtošolce, petošolce in šestošolce. 

 

2.4.1 UČNO GRADIVO ZA ČETRTOŠOLCE, PETOŠOLCE IN ŠESTOŠOLCE   

 

V 4. razredu se učenci pri pouku spoznavanja družbe seznanijo z nekaterimi temami, ki so 

povezane s preteklostjo. Koliščarji v učnem načrtu niso neposredno omenjeni, lahko pa jih 

povezujemo z nekaterimi splošnimi in vsebinskimi cilji.  

Povežemo jih lahko na primer s splošnimi cilji: Učenci znajo na primerih iz krajevne 

zgodovine presojati pomen ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter razviti odgovoren 

odnos do okolja (cilj je lahko uresničen, če se koliščarji pojavljajo v krajevni zgodovini); 

Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti domači pokrajini) in ga primerjajo z 

današnjim življenjem (cilj je lahko uresničen, če se koliščarji pojavljajo v zgodovini domače 

pokrajine); Učenci spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni 

identiteti in državni pripadnosti (prvi del cilja lahko povežemo s koliščarji in koliščarsko 

kulturo); Učenci spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo 

v času z uporabo časovnega traku (koliščarje omenimo v prazgodovini, v bakreni dobi); 

Učenci spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti (pri uresničevanju cilja lahko 

omenimo življenje koliščarjev). 

Ali z operativnimi cilji iz sklopa Ljudje v času: Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti 

(zlasti domači pokrajini) in ga primerjajo z današnjim življenjem, ugotavljajo razmerja med 

posameznikom in različnimi skupnostmi, družbo ter njihovim naravnim in kulturnim okoljem, 

primerjajo dediščino preteklosti in sodobnost, razvijajo pozitiven odnos do naravne in 

kulturne dediščine. Odkrito leseno kolo se lahko učencem predstavi pod sklopom Ljudje v 

družbi, in sicer pri uresničevanju operativnega cilja: Učenci presojajo o tem, kako tehnološki 

in družbeni razvoj vpliva na okolje in na kakovost življenja ljudi; spoznavajo pomen pojma 

trajnostni razvoj.  

 

Pregledali smo nekaj učbenikov za četrtošolce pri pouku spoznavanja družbe. V učbenikih 

Družba smo mi 4 (Jurač, Razpotnik in Korže, 2012), Družba 4 (Balkovec idr., 2003), Družba 

za četrtošolce/ke 4 (Arko idr., 2004) koliščarji niso omenjeni. 

Omenjeni pa so v učbeniku Naša družba 4 (Komac in Zorn, 2015) pod poglavjem Preteklost 

človeštva – zgodovinski časovni trak. Na časovnem traku je narisano kolišče, pod njim pa 

piše, da spada v obdobje prazgodovine. »V tem obdobju so ljudje pri nas najprej iskali 

zavetišča po jamah, pozneje so že gradili hiše – na Ljubljanskem barju so živeli v koliščarskih 

(mostiščarskih) naseljih« (Komac in Zorn, 2015, str. 70). V delovnem zvezku Naša družba 4 

istih avtorjev je omenjeno delo Janeza Jalna - Bobri. Navodilo naloge učenca nagovarja, naj si 

v knjižnici sposodi knjigo in obkroži, o katerem obdobju zgodovine na Slovenskem piše 

(prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi vek, sodobnost). 
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V 5. razredu učenci nadgradijo znanje iz 4. razreda. Čeprav koliščarji v učnem načrtu za 5. 

razred niso neposredno omenjeni, jih lahko povežemo s splošnimi cilji, ki smo jih omenili že 

pri četrtem razredu, saj so splošni cilji v učnem načrtu Družba za 4. in 5. razred enaki.  

Koliščarje lahko povežemo z operativnimi cilji iz dveh različnih vsebinskih sklopov (Ljudje v 

prostoru in Ljudje v času). Primer: Učenci poznajo temeljna zgodovinska obdobja  

(prazgodovina, stari, srednji in novi vek); Učenci poznajo nekatera temeljna obdobja in 

dogajanja iz slovenske preteklosti (pri uresničevanju cilja lahko omenimo koliščarje v bakreni 

dobi, iznajdbo lesenega kolesa ...). 

 

Pregledali smo tudi nekaj učbenikov in delovnih zvezkov za petošolce pri pouku spoznavanja 

družbe. Ugotavljamo, da se koliščarje v učbenikih omenja brez izjeme, najpogosteje pri 

navajanju temeljnih zgodovinskih obdobij. V nekaterih učbenikih so koliščarji podrobno 

predstavljeni, v drugih pa so zgolj omenjeni. V treh od štirih pregledanih delovnih zvezkov 

lahko najdemo naloge, povezane s koliščarji.   

V učbeniku z naslovom Družba in jaz 2 (Janša Zorn in Umek, 2003) so koliščarji omenjeni 

pod poglavjem Časovni trak zgodovine. Avtorici opišeta prazgodovinska obdobja in omenita, 

da so v času mostiščarjev pričeli iz bakrove rude pridobivati baker. V delovnem zvezku 

Družba in jaz 2 istih avtoric lahko zasledimo kar tri naloge, ki so povezane s koliščarji. Pri 

prvi nalogi učenci povezujejo kovinske dobe z različnimi besedami, ki so značilne za 

posamezno dobo. Zapisana je tudi beseda mostišče. Sledi vprašanje, ki učence sprašuje, 

katero obdobje prazgodovine opisuje Janez Jalen v romanu Bobri. Tretje vprašanje učence 

sprašuje, kakšna so bila bivališča ljudi v času mostiščarjev in katero kovino so že poznali. 

Učbenik Družba smo mi 5 (Mirjanič, 2012) pod poglavjem Ljudje v prazgodovini zajame 

krajši opis: »Na slovenskem ozemlju imamo veliko ostankov iz dobe kovin. Takrat so na 

Ljubljanskem barju, kjer je bilo veliko jezero, živeli koliščarji ali mostiščarji. Zaradi varnosti 

pred divjimi zvermi so bile njihove hiše zgrajene na kolih, ki so jih zabili v dno jezera. Po 

jezeru so se prevažali s čolni, narejenimi iz drevesnih debel. Čolni so se imenovali drevaki« 

(str. 49). V delovnem zvezku iste avtorice z istim naslovom sta s koliščarji povezani dve 

nalogi. Pri prvi nalogi morajo učenci dopolnjevati povedi. Zapisati morajo, kdo je živel na 

Ljubljanskem barju v dobi kovin in kje so koliščarji gradili hiše. Pri drugi nalogi je narisano 

kolišče, okoli katerega so narisani štirje oblaki, kamor naj bi učenec opisal življenje 

koliščarjev. Sledi še podvprašanje, ki učenca sprašuje, če pozna katero od najdb z 

Ljubljanskega barja. 

V učbeniku Družba 5 (Košak in Lavbič Saje, 2003) pod poglavjem Od jamskih lovcev do 

tlakovanih rimskih cest lahko najdemo podrobnejši zapis o koliščarjih. Omenjen je izgled 

kolišč, načini prehranjevanja, uporaba gline, kovin in lesa (drevaki). Dodana je slika najdenih 

ostankov kolišč na Ljubljanskem barju.  

Učbenik z naslovom Radovednih pet (Verdev in Žlender, 2015) omeni koliščarje pod 

poglavjem Prazgodovina. Pod narisano sliko kolišča piše, da so v prazgodovini na 

Ljubljanskem barju živeli koliščarji. Opisana so njihova bivališča, glavno prevozno sredstvo 

(deblak) in najpomembnejša najdba (najstarejše kolo na svetu). 

V delovnem zvezku z istim naslovom istih avtoric lahko pod poglavjem Prazgodovina 

zasledimo tri naloge, povezane s koliščarji. Pri prvi nalogi morajo učenci poimenovati najdbe 
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iz prazgodovine, med katerimi je tudi najstarejše leseno kolo z osjo. Sledi naloga, kjer je 

opisano kolišče in način gradnje kolišča. Pod opisom so zapisana 4. vprašanja, ki se 

navezujejo na koliščarsko kulturo. Pri tretji nalogi sta predstavljeni dve sliki ''sodobnih 

kolišč''. Učenec mora kolišča na sliki primerjati s kolišči na Ljubljanskem barju. V povzetku 

na koncu strani mora učenec dopolniti povedi v povezavi s prazgodovinsko tematiko, v katero 

so zajeta dejstva o koliščarjih. 

V učbeniku z naslovom Naša družba 5 (Komac in Zorn, 2016) pod poglavjem Proučevanje 

zgodovine so koliščarji omenjeni kot zanimivost. V učbeniku namreč najdemo okvirček 

zanimivosti, kjer je omenjena najdba najstarejšega lesenega kolesa z osjo: »Na Ljubljanskem 

barju so pri Vrhniki našli ostanke najstarejšega znanega kolesa z osjo na svetu. Skupina 

strokovnjakov je na temelju arheološke najdbe, ugotovitve njene starosti in vedenja o 

tehničnem znanju v tedanjem času naredila rekonstrukcijo tega več kot 5000 let starega 

prazgodovinskega kolesa« (str. 89). Pod zapisom je slika najdenega kolesa, slika najdene osi 

in slika narisanega vpreženega voza. 

V učbeniku Z družbo v družbo 5 (Bogataj, idr., 2001) so koliščarji omenjeni pod poglavjem  

Pogled v zgodovinski razvoj. Omenjeni so na kratko in najmanj podrobno od vseh 

pregledanih učbenikov. Navedeno je ime bivališča koliščarjev (mostišče) in drevak. 

V zbirki nalog za spoznavanje družbe v 5. razredu osemletne osnovne šole z naslovom Preveri 

svoje znanje (Novak, 2003) koliščarji niso omenjeni.  

 

V 6. razredu učenci pričnejo s poukom zgodovine. V učnem načrtu učitelji poleg obvezne 

teme, ki zajame splošen uvod v zgodovino, izbirajo še med 4. izbirnimi sklopi (Človek 

razmišlja, ustvarja in gradi; Začetki znanosti, umetnosti in verovanja; Način življenja; 

Kulturna dediščina). Nekateri sklopi vsebujejo cilje, ki jih lahko povežemo s koliščarji.  

Na primer: Učenci opišejo primere človeških bivališč in naselij v posameznih zgodovinskih 

obdobjih; primerjajo in pojasnijo podobnosti in razlike v bivališčih in naseljih nekoč in danes; 

navedejo vrste gradbenega materiala ter sklepajo o namembnosti bivališč; opišejo najdbo 

kolesa na Ljubljanskem barju; pojasnijo, zakaj je kolo eden najpomembnejših izumov. 

 

V skladu z zgoraj navedenimi cilji so izdelani učbeniki za pouk zgodovine. Pregledali smo 

nekaj učbenikov zgodovine in ugotovili, da so koliščarji večinoma precej splošno omenjeni. 

V učbeniku Raziskujemo preteklost (Verdev, 2008) so omenjeni pod sklopom Prva bivališča. 

Pod drugim sklopom Iznajdbe v starem veku je sicer omenjeno, da so med arheološkimi 

izkopavanji na Ljubljanskem barju strokovnjaki naleteli na kolo z osjo, ki je prvo te vrste v 

tem delu Evrope, vendar zapis ne omenja koliščarjev.  

V učbeniku Zgodovina 6 (Otič, 2006) so koliščarji omenjeni pod sklopom Najstarejša 

bivališča. Zapis je zelo podoben omembi koliščarjev v učbeniku Raziskujemo preteklost.  

V delovnem zvezku Zgodovina 6 pod poglavjem Od preprostega izuma do industrijske 

revolucije lahko zasledimo sliko barjanskega voza, s približkom lesenega kolesa, vendar 

koliščarji pod sliko niso neposredno omenjeni, pač pa je poudarjena vloga odkritja kolesa in 

prispevek odkritja k hitrejšemu premagovanju razdalj.  

V učbeniku Spoznavajmo zgodovino (Janša Zorn, Kastelic, Škraba, 2005) so koliščarji 

omenjeni pod sklopom Začetki gradbeništva. Na kratko je predstavljen način gradnje kolišča, 
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hkrati pa je zapisano, da so arheologi na Ljubljanskem barju odkrili več kot 40 ostankov 

kolišč. Omenjeno je celo kolišče ob Resnikovem prekopu in dejstvo, da je bilo le-to obljudeno 

že v 5. tisočletju pred našim štetjem. V delovnem zvezku istih avtorjev in z istim naslovom 

Spoznavajmo zgodovino, lahko zasledimo sliko lesenega kolesa oziroma celotnega voza. Pod 

sliko naj bi učenci zapisali, kaj slika predstavlja.  

 

Ugotavljamo, da so koliščarji ali mostiščarji omenjeni v večini učbenikov za 5. in 6. razred. V 

učbenikih za četrtošolce so omenjeni redko oziroma bolj kot zanimivost.  

Hkrati ugotavljamo, da so koliščarji najpodrobneje zastopani v učbenikih in delovnih zvezkih 

za petošolce. 

  

2.4.2 DRUGA OTROŠKA LITERATURA NA TEMO KOLIŠČARJEV  

 

Na temo koliščarjev lahko zasledimo tako strokovno literaturo, ki je primerna za mlajše bralce 

oziroma v našem primeru za učence 4., 5. in 6. razreda, kot tudi leposlovno literaturo.  

Knjiga Koliščarji, o koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja avtorja Antona 

Veluščka (2010) je zasnovana kot slikanica, vendar po vsebini predstavlja strokovno literaturo 

za mlajšo publiko. Koliščarska kultura in zgodovinska dejstva v povezavi z njimi so 

predstavljena na enostaven in nazoren način, k temu pripomorejo tudi ilustracije. Prav tako 

lahko knjigo Kolišča vasi sredi jezera avtorja Jožefa Pernarčiča (2015) uvrstimo pod 

strokovno literaturo za mlajšo publiko. Podobno kot v prej omenjeni knjigi tudi v tej najdemo 

strokovne razlage življenja koliščarjev, podkrepljene z ilustracijami, ki naredijo predstavljena 

dejstva še razumljivejša. 

Leposlovnih knjig na temo koliščarjev je več. Omenili bomo le nekatere, na primer Deček 

Brin na domačem kolišču ali pa Do konca jezera in naprej, ki sodita v zbirko zgodb s konca 

kamene dobe. Avtor zgodb je Sebastijan Pregelj. Velja še omeniti knjigo Koliščarji avtorice 

Štefke Kac-Marn, koliščarsko pravljico z naslovom Ekvorna avtorja Dušana Enove in pa 

seveda eno izmed najbolj poznanih del s koliščarsko tematiko roman Janeza Jalna z naslovom 

Bobri. Leta 2016 je bil izdelan tudi interaktivni strip po istoimenskem animiranem filmu z 

naslovom Bobri Voz, kako so barjanski koliščarji iznašli kolo. Avtor interaktivnega stripa je 

Miha Čelar.    

 

2.5 MUZEJI IN DELAVNICE O KOLIŠČARJIH V SLOVENIJI IN TUJINI  
 

Glede na to, da so ostanke kolišč našli v več evropskih državah, so nekatere med njimi to v 

sklopih muzejev, muzejev na prostem in arheoloških parkov že spretno uvrstile v različne 

turistične ponudbe.  

Tako lahko samo v Švici najdemo kar 11 muzejev, v katerih je predstavljena koliščarska 

kultura (Musee cantonal d'archeologie et d'histoire; Latenium; Village Lacustre de Gletterens; 

Museum Murten; Museum Schwab; Bernisches Historisches Museum; Wiggertaler Museum; 

Kantonales Museum fur Urgeschichte Zug; Schweizerisches Landesmuseum; Museum zu 
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Allerheiligen; Museum fur Archaologie des Kantons Thurgau). Nekaj manj (6) v Nemčiji 

(Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg; Rosgartenmuseum Konstanz; 

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen; ArchäoPark Federsee; Städtische Sammlunge; 

Südschwäbiscges Aechäologie-Museum) in dva v Avstriji (Heimat- und Pfahlbaumuseum; 

Naturhistorischen Museum). Eden izmed turistično bolj poznanih nemških muzejev je 

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen ob Bodenskem jezeru, kjer si lahko ogledamo repliko 

koliščarske vasi v naravni velikosti, ki tam stoji že 130 let (Pernarčič, 2015). Rekonstrukcijo 

koliščarske kolibe predstavlja tudi muzej ob jezeru Ledro (Tridentinsko) v Italiji. Poleg 

omenjenega muzeja je v Italiji še nekaj (8) muzejev, kjer je omenjena in predstavljena 

koliščarska kultura (Museo di Antichita di Torino, Museo Civico Archeologico di Villa 

Mirabello; Museo Preistorico dell´Isolino Virginia; Museo Civico Archeologico Giovanni 

Ranbotti; Museo civico Archeologico della Valle Sabbia; Museo delle Palafitte; Museo di 

Storia Naturale; Museo Naturalistico Archeologico). Pet muzejev lahko najdemo tudi v 

Franciji (Musée Château d´Annecy; Musée Savoisien; Maison de pays d´art et d´historie des 

Trois Vals; Musée d´Archéologie du Jura; Musée d´Archéologie Nationale) (Suter, J. idr, 

2009). 

Muzeji, muzeji na prostem in arheološki parki poleg ogleda rekonstrukcij in najdb 

obiskovalcem nudijo tudi različne delavnice, kjer obiskovalci lahko spoznajo, kako se je 

živelo v mlajši kameni in bronasti dobi. Primer takega muzeja je na primer muzej Latenium v 

švicarskem kraju Hauterive ob Neuchatelskem jezeru (Suter, J. idr, 2009). V muzeju na barju 

Federsee se delavnice odvijajo na prostem. V rekonstrukciji mlajšekamenodobne vasi 

obiskovalci lahko žgejo glineno posodo v izkopani jami, pripravijo kašo v keramičnem loncu, 

na notranjem ognjišču, izdelujejo mrežo in lovijo iz replike drevaka (Suter, J. idr, 2009). 

V Sloveniji si lahko ogledamo stalno razstavo z naslovom Koliščarji z Velikega jezera, ki se 

nahaja v prostorih društva Frana Govekarja na Igu. Muzejsko zbirko po večini predstavljajo 

replike, ki jih obiskovalci lahko primejo, potipajo in si tako lažje predstavljajo, kako težki so 

bili predmeti, kako so z njimi rokovali nekoč in tako dalje (Jager, 2014). Koliščarji so 

predstavljeni tudi na stalni razstavi Moja Ljubljanica na Vrhniki, kjer si lahko ogledamo 

številne prazgodovinske najdbe iz Potočnikove zbirke, repliko lesenega kolesa in podobno. V 

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

tudi najdbe starejših arheoloških izkopavanj na Ljubljanskem barju. V Mestnem muzeju v 

Ljubljani si lahko ogledamo razstavo z naslovom Koliščarji in kolo. Po ogledu razstave lahko 

obiščemo še eksperimentalno sobo in se preizkusimo v veščinah koliščarjev (izdelamo 

kamnito sekiro, zanetimo ogenj s pomočjo loka, tkemo na statvah in še veliko drugega). 

Posebnost predstavlja Koliščarski dan, ki je organiziran vsako leto od leta 2007 naprej v 

mesecu avgustu, v Dragi pri Igu. Obiskovalci Koliščarskega dne se lahko udeležijo različnih 

delavnic in dogodkov, ki so povezani z življenjem koliščarjev. Dejavnosti so posebej 

prilagojene za otroke. 
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Slika 7: Vabilo na Koliščarski dan 2017 

 
Slika 9 
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3. DIDAKTIČNI DEL 
 

V didaktičnem delu smo zajeli načrtovanje didaktičnih delavnic, ki smo jih v doživljajskem 

razstavišču Moja Ljubljanica pozneje tudi izvedli in evalvirali. Napisali smo priprave za 

posamezno delavnico in predvideli material, ki bo za izvedbo delavnic potreben. 

 

3.1 NAČRTOVANJE DELAVNIC ZA STALNO RAZSTAVO MOJA LJUBLJANICA NA 

TEMO KOLIŠČARJEV 
 

Načrtovanje delavnic za stalno razstavo Moja Ljubljanica na temo koliščarjev je potekalo tudi 

v prostorih stalne razstave Moja Ljubljanica. Z arheologinjo in zaposleno vodičko po 

razstavah smo se dobili večkrat od meseca februarja 2017 pa vse do meseca junija 2017, ko 

smo izvedli delavnice. Načrtovali smo jih v skladu z željami muzeja, saj so si strokovni 

delavci muzeja želeli, da bi izvedli delavnice, ki bi jih pozneje (glede na evalvacijo in odziv 

udeležencev) lahko izvajali tudi sami. Z dobrim sodelovanjem smo združili različna strokovna 

področja, ki jih zajemajo naši poklici, in oblikovali izkustvene delavnice, ki so sledile 

smernicam in ciljem učnih načrtov za Družbo in Zgodovino v 2. triletju osnovne šole. 

Delavnice so zasnovane za četrtošolce, torej učence, ki so komaj vstopili v 2. triletje in na 

urniku še nimajo predmeta zgodovina, in za šestošolce, ki zaključujejo z izobraževanjem v 

drugem triletju in prvo leto obiskujejo pouk zgodovine. 

 

3.2 ORGANIZACIJA DELAVNIC 
 

Delavnice so bile organizirane v dveh organizacijskih različicah. Strokovni delavci so namreč 

želeli, da raziščemo različne organizacijske postavitve za različno velike skupine učencev. 

Tako smo skupaj zasnovali 5 delavnic, eno delavnico pa so zasnovali strokovni delavci 

muzeja.   

 

Program dne 20. 6. 2017, ko je na delavnice prišla prva skupina učencev, in sicer dva razreda 

četrtošolcev, smo zastavili tako, da so se četrtošolci udeležili le delavnic na temo koliščarjev 

(brez vodenja po razstavi). Učence smo razdelili v šest skupin (pet skupin po devet in enkrat 

po osem učencev).  

Vsebina delavnic je bila naslednja: 

1. delavnica (STATVE): Učencem smo predstavili oblačenje koliščarjev. Ogledali 

so si in se tudi sami preizkusili v predenju niti s pomočjo preslice, tkanju niti s 

statvami in na koncu s šivanjem blaga s pomočjo replik koliščarskih šivank. 

2. delavnica (LOK): Učencem smo predstavili replike različnih orožij, sekir in osti 

na puščicah ter omenili razlike med sulično in puščično ostjo. Učenci so 

izdelovali lok in ga s ciljanjem v tarčo tudi preizkusili. 

3. delavnica (ŽRMLJE IN NETENJE OGNJA): Učencem smo predstavili načine, s 

katerimi so koliščarji pridobivali hrano. Z žrmljami so poskusili treti proso in 

ječmen ter lešnike. S pomočjo loka in palice so poskusili zanetiti ogenj. 
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4. delavnica (DREVAK IN KOLO): Učencem smo predstavili prevažanje 

koliščarjev z drevaki in repliko 5200 let starega lesenega kolesa z osjo, ki velja 

za najstarejše odkrito kolo te vrste. Učenci so sestavljali repliko kolesa in se 

seznanili z njegovimi sestavnimi deli ter poskušali na učni list dorisati sestavne 

dele »cize«. 

5. delavnica (IZDELEK IZ GLINE): Učencem smo predstavili glino kot enega 

izmed najpomembnejših materialov v času koliščarjev in jim razložili 

namembnost glinenih posod. Učenci so iz gline oblikovali glineno posodico. 

6. delavnica (SPOZNAVANJE KOLIŠČ): Učencem smo podrobno predstavili 

kolišče, gradnjo koliščarske kolibe in njene sestavne dele. Učenci so iskali 

omenjene predmete iz razstavljene zbirke, ki so bili na učnem listu, in izločili 

tiste, ki jih na stalni razstavi niso našli. 

Delavnice so se odvijale na dvorišču Kulturnega centra Vrhnika in v notranjosti centra ob 

stalni razstavi. Posamezna delavnica je trajala 20 minut, po tem času so se učenci zamenjali. 

Po treh menjavah je bila malica in po njej so skupine učencev obiskale še tri delavnice. 

 

Program dne 22. 6. 2017, ko so k nam prišli šestošolci, smo zastavili tako, da so se udeležili le 

treh delavnic in vodenja po stalni razstavi. Vodenje po razstavi je zajelo vsebino, ki bi bila v 

nasprotnem primeru predstavljena še na ostalih treh delavnicah.  

Delavnice, ki so se jih udeležili šestošolci, so bile naslednje: 

1. delavnica (STATVE), 

2. delavnica (LOK), 

3. delavnica (ŽRMLJE IN NETENJE OGNJA). 

Ker sta prav tako prišla dva razreda, vendar precej manj številčna, smo oblikovali štiri 

skupine (tri skupine po pet učencev in eno skupino s 16 učenci, ki si je ogledala razstavo). Po 

malici so si skupine, ki so bile pred tem na delavnicah, ogledale stalno razstavo. Skupina, ki si 

je že ogledala razstavo, pa je bila razdeljena na tri manjše skupine, ki so se udeležile delavnic.  
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3.3 PRIPRAVE ZA DELAVNICE 
 

Tema 1: Oblačenje koliščarjev STATVE 

Učni cilji: 

- Učenci znajo našteti materiale, ki so jih 

koliščarji uporabljali pri izdelavi oblek; 

- opišejo postopke, s katerimi so koliščarji 

pridobivali in obdelovali volno, nit in blago; 

- uporabljajo približek kamenodobnih statev; 

- rokujejo s preslico in s pomočjo le-te iz 

volne naredijo volneno nit; 

- šivajo z repliko koščene šivanke. 

 

Pripomočki: Volna, navadna preja, replika 

preslice, približki kamenodobnih statev, replika 

koščene šivanke, žaklovina. 

 

 

 

 

 

Učencem povemo, da bodo na tej delavnici izvedeli več o 

oblačenju koliščarjev.  

 

Učence vprašamo, kako si predstavljajo, da so bili koliščarji 

oblečeni; kaj so si oblačili; kako so izdelovali oblačila in kako 

so pridobivali surovine, s katerimi so izdelovali oblačila? 

Glede na njihove ideje se navežemo na pridobivanje preje, ki 

so jo koliščarji spredli iz rastilnskih vlaken, ki jih najdemo v 

steblih rastlin iz družine trav (Poaceae) in v kulturni rastlini 

lan (Šinkovec in Turšič, 2014). 

Učence vprašamo, koliko jih misli, da so se koliščarji že 

ukvarjali z živinorejo in ovčjerejo? Tu poudarimo, da 

koliščarji niso enaki jamskemu človeku, saj so koliščarji že 

imeli stalna naselja in niso živeli v jamah kot jamski ljudje, 

hkrati so se že ukvarjali z živinorejo in ovčjerejo. Posledično 

niso bili oblečeni le v kože (kot jamski ljudje) pač pa so pri 

izdelavi oblek uporabljali tudi že volno. 

Ko so koliščarji imeli volno (pokažemo jim skupek volne), so 

morali na nek način iz nje pridobiti nit. Kako mislite, da jim je 

to uspelo?  

Predstavimo jim PRESLICO – glinen pripomoček, s katerim 

so izdelovali nit iz volne. Predstavimo jim tudi postopek 

predenja. 

 

 

 

 

Odgovarjajo na 

vprašanja, izpolnjujejo 

učni list in spremljajo 

razlago. 

 

 

 

Učenci odgovarjajo na 

vprašanja. 
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Tema 1: Oblačenje koliščarjev                                             STATVE  

 

 

 

 

 

 

 

Potem, ko so koliščarji imeli nit, so morali nit na nek način 

povezati skupaj v blago (pokažemo žaklovino in jih vprašamo, 

če mislijo, da so kaj takega koliščarji že znali izdelati in 

kako). Kako so to naredili?Naštejejo svoje ideje. 

Predstavimo jim STATVE (približek kamenodobnih statev) – 

pripomoček za izdelovanje blaga in njegovo uporabo. 

Ko so koliščarji imeli blago, so ga morali na nek način 

oblikovati, sešiti skupaj. Učence vprašamo, kako so to 

naredili.  

Glede na njihove razlage jim predstavimo REPLIKE 

KOŠČENIH ŠIVANK. 

 

Nato učencem razdelimo šest približkov kamenodobnim 

statvam, ki jih lahko položijo v naročje. Učenci poskusijo tkati 

nit na statvah z navadno in barvno prejo. Dva para predeta nit 

iz volne s pomočjo preslice, en učenec pa rokuje s približkom 

koščene šivanke. Učenec namreč dobi ukrojeno obleko iz 

žaklovine, ki jo poskusi zašiti z volneno nitjo. Vsak učenec 

naredi le določeno število šivov. 

 

Učenci se, ko končajo eno dejavnost, lotijo druge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci izdelujejo 

volneno nit, tkejo na 

statvah in šivajo z 

repliko koščene šivanke. 
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Tema 2: Pridobivanje hrane ŽRMLJE IN NETENJE OGNJA 

Učni cilji: 

- Učenci vedo, da so se koliščarji ukvarjali 

s poljedelstvom in živinorejo; 

- vedo, da so koliščarji gojili različna žita 

in nabirali plodove; 

- znajo uporabljati žrmlje in vedo, čemu 

služijo; 

- z lokom in palico poskusijo zanetiti 

ogenj. 

 

Pripomočki: Lešniki, proso in ječmen, žrmlje, 

lok in palica, podlaga za netenje ognja, suha 

trava in kamni (za ognjišče), replike motik in 

kopač. 

Pred učence postavimo žrmlje (dva ravna kamna, ki delujeta 

kot kamnita mlina) in skledo z ječmenom, prosom ter skledo z 

lešniki. Rečemo jim, da naj si predstavljajo, da so potovali 

skozi čas in prišli na obisk h koliščarjem. Ti so pred njih 

postavili njihove pripomočke za kuho in jim naročili, da naj 

pripravijo sestavine za večerjo, in sicer tako, da bo proso 

pripravljeno za peko nekvašenega kruha, ječmen, zdrobljen na 

majhne delčke, ki jih bomo dali v juho, in lešniki, ločeni od 

lupin. Medtem pa bodo oni odšli v gozd po gozdne jagode, ki 

bodo sladica. 

Učence vprašamo, kako bi pripravili sestavine. Učenci 

predstavijo ideje. Najprej poskusijo treti ječmen z žrmljami. 

Nato trejo še proso in na koncu lešnike.  

Sestavine so pripravljene. Koliščarji se še niso vrnili, mi pa 

smo lačni in si želimo čimprej zakuriti ogenj ter pričeti kuhati. 

Razgledamo se okrog. Opazimo postavljeno ognjišče in 

posode ob ognjišču. Sestavine bi lahko stresli v lonec, vendar 

bi morali pred tem zakuriti ogenj. Učence vprašamo, s čim bi 

zakurili ogenj. V kotu vidimo lok, palico in osmojeno desko. 

Učence vprašamo, če imajo idejo, kako bi s temi pripomočki 

zanetili ogenj. 

 Lotimo se netenja ognja. Sproti ugotavljamo, kaj nam manjka 

(suha trava, ki jo nato dodamo na ognjišče, ipd.). 

Učence vprašamo, kje mislijo, da so koliščarji dobili ječmen 

in pšenico, ki so jo trli. Na podlagi njihovih idej jim povemo, 

da so se koliščarji ukvarjali s kmetijstvom. Nekatere rastline 

so tako že gojili na poljih.  

Učenci si predstavljajo 

namišljeno situacijo in 

sodelujejo pri razlagi. 

 

 

 

 

 

 

Učenci poskusijo sami treti 

ječmen, pšenico in različne 

plodove, ogledajo si 

ognjišče in poskusijo 

zanetiti ogenj. 
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Tema 2: Pridobivanje hrane ŽRMLJE IN NETENJE OGNJA  

 Za delo na poljih so uporabljali tudi različno orodje. Učence 

vprašamo, če morda vedo, iz česa so koliščarji izdelovali 

orodje za obdelavo polja, njive. Predstavimo jim obdelane 

predmete iz jelenovega rogovja, ki naj bi služili kot motike ali 

kopače. Enako so imeli koliščarji udomačene tudi nekatere 

živali. Na primer ovce, koze, govedo ... Med drugim je 

udomačeno govedo vleklo tudi ''cize'', katere kolo smo našli v 

bližini Vrhnike in velja za najstarejše leseno kolo (Šinkovec in 

Turšič, 2014). 
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Tema 3: Lovstvo in bojevništvo LOK 

Učni cilji: 

- Učenci znajo našteti različna 

orožja, ki so jih uporabljali 

koliščarji; 

- vedo, kako se naredi lok;  

- poznajo razlike med 

puščično in sulično ostjo; 

- z lokom streljajo v tarčo. 

 

Pripomočki: 5 upogljivih palic, 5 na 

koncu ošiljenih palic, olupki, ki so 

nastali ob šiljenju palice, tarča, 

kamni, vrv, replike različnih orožij, 

sekir in puščičnih osti. 

Učencem rečemo, da smo potovali skozi čas in prišli na obisk h 

koliščarjem. Prišli smo malo pred časom kosila. Ker so se 

koliščarji odločili, da bodo danes lovili (drugače so imeli 

koliščarji udomačene tudi domače živali – ovce, koze, govedo), 

so nam pustili material, iz katerega si moramo izdelati orožje, 

ki bo primerno za lov. Učencem pokažemo lesene palice 

(nekatere med njimi so že ošiljene), kamne in vrv. Vprašamo 

jih, kakšno orožje bi lahko izdelali iz tega. 

Učence vprašamo, kako mislijo, da se razlikujejo osti puščic pri 

sulicah in puščicah (puščične osti so bile manjše, bolj trikotne 

oblike in nameščene v utor puščice. Sulične osti so bile večje, v 

obliki lista, torej bolj podolgovate, in ponavadi so se v 

spodnjem delu zožile v nekakšno držalo, s katerim so jih 

pritrdili na sulice). 

 

Medtem ko učenci izdelujejo lok, jih vprašamo, zakaj so 

koliščarji uporabljali lok. Predstavimo jim replike različnih 

orožij, sekir in puščičnih osti ter omenimo izkopanine, ki so na 

ogled v doživljajskem razstavišču.  

 

Ko izdelajo lok, ga preizkusijo, in sicer tako, da s puščicami 

streljajo v tarčo. 

Učenci poslušajo in sodelujejo v 

razlagi. 

 

 

 

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja, 

sklepajo, povezujejo. 

 

 

Učenci se lotijo izdelave loka. Lok 

izdelujejo v parih. Že ošiljene palice z 

zarezami, obvežejo z olupki, ki so 

nastali ob šiljenju palice. Palico 

obvežejo pod ošiljenim delom, saj 

tako ošiljen del palice izgleda kot ost. 

Učenci lok preizkusijo. 
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Tema 4: Prevozna sredstva in prevažanje tovora DREVAK IN KOLO 

Učni cilji: 

 

- Učenci vedo, kaj je deblak in ga znajo 

opisati; 

- tipajo različne vrste lesa in predvidevajo, 

kateri les bi bil najprimernejši za izdelavo 

drevaka in kateri za izdelavo kolesa; 

- poznajo vsaj dva različna načina 

prevažanja tovora v času koliščarjev;  

- opišejo najdbo kolesa na Ljubljanskem 

barju;  

- pojasnijo, zakaj je kolo eden 

najpomembnejših izumov; 

- sestavijo repliko lesenega kolesa. 

 

Pripomočki: učni list, replika kolesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z učenci se odpravimo v doživljajski center, kjer jim 

predstavimo, kako so koliščarji za plovbo po vodi 

uporabljali drevake. Prav tako si ogledamo prostor, kjer bo 

postavljen drevak in učencem razložimo, zakaj ga še ni na 

razstavišču. Hkrati omenimo, da so drevake uporabljali kot 

prevozno sredstvo še dolgo po koliščarjih. Drevak, ki bo 

zavzel nakazan in označen prostor v muzeju, je na primer 

iz rimsko-keltskih časov. 

 

V času kolišč je bila okolica Barja še močno zaraščena. 

Prazgodovinski prebivalci niso gradili cest, za 

premagovanje razdalj so raje uporabljali vodne poti. 

Najpogostejše prevozno sredstvo so bili čolni, izdelani iz 

enega debla – deblaki ali drevaki. Na Ljubljanskem barju 

je bilo odkritih in dokumentiranih že okoli 60 drevakov iz 

različnih časovnih obdobij. Nekateri čolni so dolgi tudi 12 

metrov in več, torej so za izdelavo potrebovali zdrava in 

velika drevesa (Šinkovec in Turšič, 2014). Učence 

vprašamo, iz katerega lesa mislijo, da so bili drevaki. 

Kakšen les bi bil po njihovo najprimernejši? Pokažemo jim 

les različnih dreves.  

Vodne poti so omogočale hitrejše in varnejše gibanje, 

preprostejše pa je bilo tudi prevažanje večjih in težjih 

predmetov. Poti po kopnem so premagovali peš, od konca 

4. tisočletja pr. n. št. pa tudi z vozom. Voz je najverjetneje 

vleklo govedo (Šinkovec in Turšič, 2014). 

 

Učenci poslušajo in 

sodelujejo pri razlagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci otipajo les in 

predvidevajo, kateri les bi bil 

najprimernejši za izdelavo 

drevaka. 
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Tema 4: Prevozna sredstva in prevažanje tovora  DREVAK IN KOLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem predstavimo kolo, ki so ga odkrili, in velja za 

najstarejše leseno kolo ter namembnost le-tega (v sklopu 

cize – prevažanje tovora po kopnem). Vprašamo jih, zakaj 

mislijo, da je kolo eden izmed najpomembnejših izumov. 

Vprašamo jih tudi, iz katerega lesa mislijo, da je kolo. 

Kakšen les mislijo, da je primeren? Zakaj koliščarji v kolo 

niso zabijali kovinskih žebljev? 

 

Nato učence razdelimo na dve skupini. Skupini se po 5 

minutah zamenjata. 

 

Prvi skupini pokažemo repliko kolesa. Le-ta je razdeljena 

na več delov. Učenci morajo kolo sestaviti. Pri tem se 

spoznajo z njegovimi sestavnimi deli. 

Povemo jim, da je bilo »kolo sestavljeno iz dveh jesenovih 

plošč, ki sta bili spojeni s štirimi hrastovimi zagozdami, in 

ima na sredini pravokotno odprtino, kamor je bila 

nasajena os. Drevo je bilo staro okoli 80 let. Izbira lesa ni 

naključna, saj ima jesen žilav in trden les, rasel je v okolici 

kolišč in lahko doseže dimenzije, ki so bile potrebne za 

velike deske brez grč. Os je izdelana iz enega kosa 

hrastovega lesa in meri 124 cm. Zaključek osi je 

pravokotne oblike in nalega v odprtino kolesa. Os je bila 

na kolo pritrjena s hrastovimi zagozdami, kar pomeni, da 

se je pri premikanju vrtela skupaj s kolesi« (Šinkovec in 

Turšič, 2014, str. 84). 

 

 

 

 

Učenci otipajo razčiščen les 

in predvidevajo, katera vrsta 

bi bila najprimernejša za 

izdelavo kolesa. 

 

 

 

 

Učenci poslušajo razlago in 

poskusijo sestaviti repliko 

kolesa. 
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Tema 4: Prevozna sredstva in prevažanje tovora DREVAK IN KOLO  

 Drugi skupini učencev naročimo, da doriše voz na učni 

listi. 

Učenci dorisujejo voz na 

učnem listu. 
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Tema 5: Glina IZDELEK IZ GLINE 

Učni cilji: 

 

- Učenci vedo, da je v času koliščarjev 

glina veljala za enega 

najpomembnejših materialov; 

- učenci vedo, da so koliščarji izdelovali 

glinene posode; 

- poznajo namembnost glinenih posod v 

tistem času; 

- poznajo tehnike oblikovanja in 

okraševanja glinenih posod, ki so jih 

uporabljali koliščarji; 

- oblikujejo glineno posodico z uporabo 

koliščarske tehnike oblikovanja. 

 

 

Pripomočki: glina, podloge za glino, 

zobotrebci, učni list. 

Učence vprašamo, kaj je glina, kje in kako so koliščarji 

dobili glino, zakaj so jo uporabljali, zakaj mislijo, da so 

koliščarji uporabljali glinene posode (shranjevanje hrane na 

splošno), kako mislijo, da so jih izdelovali in okraševali, 

kako so glino žgali ... 

 

Učenci dobijo glino. Medtem ko jo gnetejo in mehčajo, jim 

predstavimo, kako so koliščarji oblikovali in okraševali 

glinene posode (ščipanje, odtiskovanje, obrezovanje).  

Učence pozovemo, da uporabijo eno od predstavljenih 

tehnik oziroma jih po želji kombinirajo. 

Učenci odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

 

Učenci s ščipanjem, 

odtiskovanjem in 

obrezovanjem izdelujejo in 

okrašujejo glineno posodo. 
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4. EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Doživljajsko razstavišče Moja Ljubljanica na Vrhniki, znotraj katerega je urejena stalna 

razstava Moja Ljubljanica, se nahaja v Kulturnem centru Vrhnika. Deluje od 13. septembra 

2016. Obiskovalci si tam lahko vodeno ogledajo muzejsko zbirko ali pa se ogleda stalne 

razstave lotijo sami. Doživljajsko razstavišče zaenkrat nima organiziranih didaktičnih 

delavnic za predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, študente in ostale zainteresirane 

udeležence. Strokovni delavci razmišljajo, kako pripraviti didaktične delavnice ob 

upoštevanju načel izkustvenega učenja v povezavi z učnim načrtom, in sicer za različne 

starostne skupine obiskovalcev. Zaenkrat so njihova ciljna skupina predvsem šolarji prvega in 

drugega triletja osnovne šole, osrednja tema pa je koliščarska kultura. Hkrati jim izziv 

predstavlja zasnova delavnic, ki bodo organizirane tako, da bodo v doživljajskem razstavišču 

hkrati lahko gostili dva oddelka osnovne šole, kar pomeni, da bo tam naenkrat lahko aktivnih 

od petdeset do šestdeset šolarjev. Namen magistrskega dela je bil načrtovanje, izvedba in 

evalvacija didaktično in izkustveno pripravljenih delavnic za učence 4. in 6. razreda na temo 

koliščarjev v prostorih stalne razstave Moja Ljubljanica. 

 

4.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Sledili smo naslednjim trem ciljem: 

C1: Zasnova, izvedba in evalviranje didaktičnih delavnic na temo koliščarjev za učence 4. in 

6. razreda, katerih cilji so usklajeni s cilji iz učnih načrtov za Družbo in Zgodovino v 2. 

triletju osnovne šole, ki so se odvijale v doživljajskem razstavišču v povezavi s stalno 

razstavo Moja Ljubljanica. Z delavnicami smo želeli učencem približati koliščarsko kulturo 

na evropski ravni in pomembno najdbo iz takratnega obdobja (najstarejše odkrito leseno kolo 

z osjo, ki je razstavljeno na stalni razstavi Moja Ljubljanica), na način, da bo hkrati aktivnih 

od 50 do 60 učencev. 

C2: Po izvedbi delavnic v doživljajskem razstavišču Moja Ljubljanica smo želeli ugotoviti, v 

kolikšni meri so učencem posamezne delavnice všeč, katere se jim zdijo najzanimivejše, kaj 

bi pri delavnicah spremenili, kakšna je časovna ustreznost razporeditve delavnic in kako 

uspešni bodo učenci pri izpolnjevanju učnega lista.  

C3: Od učiteljev in izvajalcev delavnic smo želeli pridobiti mnenje o kakovosti delavnic, in 

sicer smo ugotavljali, ali so bile delavnice primerne razvojni stopnji učencev, ali so bile 

strokovno ustrezne, ali so zajemale cilje iz učnih načrtov, ali je bila časovna razporeditev 

delavnic ustrezna in ali so bile uporabljene primerne motivacijske spodbude.  
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Za potrebe raziskave smo zastavili sledeča raziskovalna vprašanja: 

Cilj1: 

RV1: Katere cilje iz učnih načrtov za Družbo in  Zgodovino v 2. triletju lahko uresničujemo s 

posameznimi delavnicami? 

RV2: Ali so organizacijske različice didaktičnih delavnic zasnovane tako, da je v 

doživljajskem razstavišču naenkrat lahko aktivnih od 50 do 60 učencev? 

Cilj 2: 

RV3: V kolikšni meri so posamezne delavnice učencem razumljive? 

RV4: V kolikšni meri so posamezne delavnice učencem zanimive? 

RV5: Kaj bi učenci pri delavnicah spremenili? 

RV6: Ali je časovna razporeditev delavnic ustrezna? 

RV7: Kako uspešni so učenci pri izpolnjevanju delovnega lista? 

RV8: Katere naloge na učnem listu večina učencev reši uspešno in katerih ne? Kateri so 

razlogi za neuspešno rešene naloge? 

Cilj 3: 

RV9: Ali vse načrtovane delavnice upoštevajo strokovna spoznanja posameznih ved 

(zgodovine, arheologije ...), razvojno stopnjo učencev in časovno izvedljivost?  

RV10: Ali so bili med izvedbo delavnic uporabljene ustrezne motivacijske spodbude? 

 

4.3 METODE DELA 

  

4.3.1 VZOREC 

 

Raziskavo smo izvedli na neslučajnostnem namenskem vzorcu, ki je zajemal 89 učencev, od 

tega 53 četrtošolcev iz Osnovne šole Ivana Cankarja na Vrhniki in 36 šestošolcev iz Osnovne 

šole dr. Ivana Korošca iz Borovnice. Hkrati smo v raziskavo vključili tudi 5 učiteljev in 5 

strokovnih delavcev in sodelavcev stalne razstave Moja Ljubljanica. 

 

4.3.2 UPORABLJENI MERSKI PRIPOMOČKI 

 

Tehnika zbiranja podatkov, ki smo jo uporabili v raziskavi, je bilo anketiranje. Kot instrument 

zbiranja podatkov smo sestavili in uporabili štiri anketne vprašalnike, ki so bili anonimni. S 

prvim in drugim anketnim vprašalnikom smo preverjali, v kolikšni meri so bile izvedene 

delavnice učencem všeč, ali so se jim zdele zanimive in primerno dolge ter kaj bi pri 
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delavnicah spremenili. S tretjim vprašalnikom smo preverjali, kako delavnice ocenjujejo 

učitelji, s četrtim vprašalnikom pa, kako jih ocenjujejo strokovni delavci in sodelavci, 

zaposleni na stalni razstavi Moja Ljubljanica. Vprašanja so bila odprtega, pol odprtega in 

zaprtega tipa.  

 

4.3.3 VSEBINA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

 

Anketni vprašalnik za učence je sestavljen iz uvodnega dela, ki zajema splošna podatka o 

starosti in razredu, ki ga učenci obiskujejo. Celoten vprašalnik obsega štiri glavna vprašanja, 

ki vsebujejo več podvprašanj. Prvo vprašanje ima štiri podvprašanja pol odprtega tipa. 

Vsebinsko zajema vse dejavnosti v dnevu, saj so učenci na splošno odgovarjali, če so se jim 

zdele delavnice zanimive ali ne, ter kaj jim je bilo najbolj všeč oziroma kaj jim ni bilo všeč. 

Drugo vprašanje vsebuje številčno ocenjevalno lestvico, s katero so učenci ocenjevali 

zanimivost posamezne delavnice. Tretje vprašanje je razdeljeno na podvprašanja. Vsako 

podvprašanje se nanaša na eno od delavnic. Tu so učenci zapisovali, če so se jim zdele 

delavnice primerno dolge ali ne in zakaj tako mislijo. Podvprašanja so bila polodprtega tipa. 

Četrto vprašanje je razdeljno na šest oziroma štiri podvprašanja odprtega tipa, kjer so učenci 

podali mnenje o tem, kaj bi pri delavnicah spremenili. 

 

Anketni vprašalnik za učitelje je sestavljen iz uvodnega dela, v katerem smo predstavili 

raziskavo in cilje raziskave. Nato sledi vsebinski del, ki vsebuje strokovno ocenjevanje 

delavnic (ali izpolnjujejo cilje iz učnega načrta; kakšna je aktivnost učencev; ali je dolžina 

delavnic primerna; ali so zasnovane motivirajoče; so primerne razvojni stopnji). Zaključni del 

vprašalnika poizveduje o splošnih podatkih anketiranca, in sicer o spolu, pridobljeni stopnji 

izobrazbe in poklicu, ki ga anketiranec opravlja. 

 

Anketni vprašalnik za strokovne delavce (glej prilogo 6.4.) je sestavljen iz uvodnega dela, v 

katerem smo prav tako predstavili raziskavo in cilje raziskave. Sledi vsebinski del, ki vsebuje 

strokovno ocenjevanje delavnic (kakšna je aktivnost učencev, ali je dolžina delavnic ustrezna; 

ali so delavnice primerne razvojni stopnji učencev; ali so delavnice strokovno ustrezne; ali so 

delavnice zasnovane motivirajoče; katero od organizacijskih različic delavnic bi vključili v 

program). Zaključni del vprašalnika je enak kot pri vprašalniku za učitelje. 

 

4.3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Anketne vprašalnike smo 20. 6. in 22. 6. 2017 po končanih delavnicah razdelili sodelujočim 

učencem in učiteljem. Le-ti so jih izpolnjevali v prostorih stalne razstave Moja Ljubljanica. 

Anketna vprašalnika za četrtošolce in šestošolce sta bila vsebinsko enaka, le da je skupina 

četrtošolcev izvedla in ocenjevala tri delavnice več, šestošolci pa so poleg treh izvedenih 

delavnic ocenjevali še vodenje po stalni razstavi Moja Ljubljanica. Prav tako se je razlikoval 

anketni vprašalnik za učitelje. Učitelji iz Osnovne šole Ivana Cankarja so ocenjevali šest 

delavnic, medtem ko so učitelji iz Osnovne šole dr. Ivana Korošca ocenjevali tri delavnice in 

vodenje po stalni razstavi Moja Ljubljanica. Strokovni delavci muzeja so ocenjevali obe 



Fefer, J. Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. 

 

36 

 

različici izvedenih delavnic, zato so anketne vprašalnike izpolnjevali po izvedbi druge 

različice delavnic, v četrtek, 22. 6. 2017. 

Fotografije (od slike 10 do slike 21) so bile posnete med izvedbo delavnic in so moje avtorsko 

delo. 

 

4.4 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE IN INTERPRETACIJA 

REZULTATOV 
 

V uvodnem delu anketnega vprašalnika so učenci obkrožili, kateri razred obiskujejo in 

katerega spola so. Spodnja preglednica prikazuje število udeležencev na delavnicah v obeh 

dneh, v torek (20. 6. 2017) in v četrtek (22. 6. 2017). 

Preglednica 1: Število udeležencev glede na spol 

Šola dečki deklice 

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 22                      31 

OŠ Ivana Korošca Borovnica 23                      13 

Skupaj 45 44 

 

V obeh dneh se je delavnic udeležilo 89 učencev. Od tega je bilo 45 dečkov in 44 deklic. V 

torek, 20. 6. 2017, se je delavnic udeležilo 53 učencev iz osnovne šole Ivana Cankarja 

Vrhnika, od tega je bilo 22 dečkov in 31 deklic. V četrtek, 22. 6. 2017, se je delavnic 

udeležilo 36 učencev iz osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica, od tega je bilo 23 dečkov 

in 13 deklic.   

Zanimalo nas je, ali so se zdele učencem delavnice o koliščarjih zanimive in zakaj. 

Preglednica 2: Mnenje o zanimivosti delavnic 

Šola Zanimivo Nezanimivo 

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika (4. r) 52 1 

OŠ Ivana Korošca Borovnica (6. r) 35 1 

 

Iz borovniške osnovne šole so vsi razen enega učenca navedli, da so se jim zdele delavnice 

zanimive. Enakega mnenja so bili tudi učenci iz vrhniške osnovne šole. Pri istem vprašanju 

smo ugotavljali tudi, zakaj so se delavnice učencem zdele nezanimive. Nezanimive so se 

delavnice zdele le dvema učencema. Eden od njiju je kot razlog navedel, da je podobne 

delavnice že obiskal in prav tako že videl stalno razstavo Moja Ljubljanica, drugi pa je kot 

razlog navedel dolgčas.  
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V spodnji preglednici so predstavljeni različni razlogi zanimivosti delavnic. Vsak učenec je 

lahko prosto napisal odgovor. Odgovore smo razvrstili v 9 kategorij (preglednica 3). 

Preglednica 3: Razlogi zanimivosti 

Razlogi zanimivosti 4. razred 6. razred Skupaj 

Bilo je zanimivo 17 7 24 

Novo znanje 10 12 22 

Zabavno 4 9 13 

Streljanje z lokom 6 2 8 

Je bilo boljše kot pouk 5 0 5 

Netenje ognja 3 0 3 

Kvalitetna izvedba delavnic 0 2 2 

Dobro sodelovanje v skupini 0 2 2 

Drugo 12 2 14 

Skupaj 57 36 93 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da so četrtošolci navedli 57 mnenj o razlogih zanimivosti, 

šestošolci pa 36 mnenj. Tu velja omeniti, da je bila skupina četrtošolcev za 17 učencev 

številčnejša.  

Najpogostejši odgovor četrtošolcev (32 %) na vprašanje, kaj jim je bilo na delavnicah 

zanimivo, je bil, da so jim bile delavnice zanimive. Prav tako so isti odgovor navajali 

šestošolci, vendar manj pogosto. Sklepamo, da učenci najverjetneje niso razumeli, da od njih 

pričakujemo konkretizirane odgovore. Glede na dobljene razultate menimo, da bi morali 

vprašanje zastaviti drugače oziroma poleg zapisa »obkroži« dodati še »zapiši, zakaj«. 

Najpogostejši odgovor šestošolcev (33 %) na vprašanje, kaj jim je bilo na delavnicah 

zanimivo, je bilo usvajanje novega znanja. Slednji odgovor so večkrat navedli tudi četrtošolci.  

Prav tako so četrtošolci na zgoraj omenjeno vprašanje pogosto odgovorili drugo (vračanje v 

preteklost, spoznavanje načina življenja koliščarjev in preizkušanje različnih opravil iz tistega 

časa, pokušanje strtih orehov in lešnikov, zapisovanje in reševanje učnih listov, podroben 

ogled razstave, veselje do zgodovine). Tu velja omeniti, da so šestošolci zapisali bistveno 

manj razlogov, ki smo jih uvrstili pod kategorijo drugo. Le štirje šestošolci so zapisali dva 

nova razloga: dvema šestošolcema so se delavnice zdele zanimive, ker so bile kvalitetno 

izvedene, in dvema, ker so s sošolci dobro sodelovali v skupini. Vzrok za manj navedenih 

razlogov lahko pripišemo datumu obiska delavnic. Šestošolci so prišli na delavnice 22. 6., en 

dan pred zaključkom pouka. Iz tega lahko sklepamo, da je datum obiska pripomogel k njihovi 

manjši motiviranosti za podrobnejše izpolnjevanje anketnega vprašalnika.  

Izkazalo se je tudi, da je bilo streljanje z lokom bolj priljubljeno pri četrtošolcih (11 %) kot pri 

šestošolcih (6 %), čeprav so v nadaljevanju anketnega vprašalnika oboji pogosto navajali, da 

jim je bilo izmed vseh dejavnosti najbolj všeč ravno streljanje z lokom in da bi se na tej 

delavnici radi zadržali dlje časa, ker se jim je zdela tako zanimiva. Pet četrtošolcev je 

zapisalo, da je bilo na delavnicah ''boljše kot pri pouku''. 
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Pri istem vprašanju nas je tudi zanimalo, kaj je bilo učencem tekom celotne izvedbe delavnic 

najbolj všeč in kaj najmanj. 

V spodnji preglednici so predstavljene vsebine, ki so bile učencem všeč.  

Preglednica 4: Vsebine, ki so bile učencem najbolj všeč 

Najbolj mi je bilo všeč 4. razred 

OŠ V 

6. razred 

OŠ B 

Skupaj 

Streljanje z lokom 17 15 32 

Netenje ognja 10 7 17 

Uporaba statev 7 3 10 

Mletje žita in plodov 6 0 6 

Delavnice 1 5 6 

Replika kolesa 5 0 5 

Šivanje z repliko koliščarske šivanke 3 0 3 

Poskušanje strtih lešnikov in orehov 3 0 3 

Vodenje po stalni razstavi  / 3 3 

Predstavljen drevak 1 1 2 

Izdelovanje niti s preslico 0 1 1 

Turov rog 1 0 1 

Koliščarji 0 1 1 

Oblikovanje gline 1 0 1 

Ni bilo pouka 1 0 1 

Vse 2 1 3 

Skupaj 58 37 95 

OŠ = osnovna šola; B = Borovnica; V = Vrhnika. 

47 četrtošolcev in 35 šestošolcev je zapisalo, kaj jim je bilo najbolj všeč, medtem ko en 

šestošolec in 5 četrtošolcev ni podalo odgovora. 

Delavnica, na kateri so učenci streljali z lokom, je bila skupno všeč največ učencem (36 %).  

V času koliščarjev je bilo od strelčevih spretnosti in natančnih zadetkov odvisno preživetje. 

Otrokom je sodeč po raziskavah na tem področju streljanje z lokom všeč ne glede na njihovo 

starost. N. Bregar (2014) ugotavlja, da je streljanje z lokom pri isti tematiki (koliščarji) všeč 

tudi predšolskim otrokom. To je razvidno iz reakcij in izjav predšolskih otrok, ki so se v 

sklopu njenega diplomskega dela prav tako udeležili delavnic na temo koliščarjev v Mestnem 

muzeju v Ljubljani. Kot primer navajam izjavo šestletne deklice, ki jo je N. Bregar (2014) 

zapisala v svojem diplomskem delu: »Jaz bi vsak dan streljala z lokom, če bi lahko« (Bregar, 

str. 36). Enako so nam potrdili strokovni delavci Mestnega muzeja Ljubljana, ki prav tako že 

vrsto let izvajajo delavnice na temo koliščarjev. Hkrati opažajo, da je delavnica, ki zajema 

streljanje z lokom, med najbolj priljubljenimi predvsem pri fantih, ki se na njej zadržijo dlje 

časa in večkrat ciljajo v tarčo (E. Marinčič, osebna komunikacija, december 2017).  

Prav tako so učenci pogosto navajali, da jim je bila všeč delavnica, na kateri so poskušali 

zanetiti ogenj (19 %), in delavnica, na kateri so uporabljali statve (8 %). Delavnico, na kateri 
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so mleli žito in plodove, so navajali četrtošolci, šestošolci pa je niso omenjali. Podobno so 

četrtošolci kot všečne navedli tudi delavnice, na katerih so lahko sestavljali repliko kolesa, 

šivali z replikami koliščarskih šivank in pokušali strte lešnike in orehe, medtem ko jih 

šestošolci niso označili kot všečne. 

En četrtošolec in 5 šestošolcev je navedlo, da so jim bile najbolj všeč delavnice. Navedba 

delavnic je pri šestošolcih smiselna, saj so se poleg delavnic udeležili tudi vodenja po stalni 

razstavi.  

Vzrok za manjše navajanje razlogov pri šestošolcih za zgoraj omenjene dejavnosti je lahko 

manjše število udeleženih šestošolcev in dejstvo, da so se šestošolci delavnic udeležili en dan 

pred zaključkom pouka, kar je po naših predvidevanjih pripomoglo k njihovi manjši 

motiviranosti za podrobnejše izpolnjevanje anketnega vprašalnika.  

Trem šestošolcem je bilo najbolj všeč vodenje po razstavi, katerega se četrtošolci niso 

udeležili.  

V preglednici 5 so predstavljene vsebine, ki učencem niso bile všeč. 

Preglednica 5: Vsebine, ki učencem niso bile všeč 

Ni mi bilo všeč OŠ V OŠ B Skupaj 

Na dvorišču je bilo prevroče 5 0 5 

Dejstvo, da so koliščarji lovili živali, predstavitev 

lobanj, kož in ostalih delov živali 

2 1 3 

Streljanje z lokom 2 0 2 

Uporaba statev 2 0 2 

Šivanje z repliko koliščarske šivanke 2 0 2 

Uvodni deli in navodila na delavnicah 2 0 2 

Vodenje po stalni razstavi Moja Ljubljanica 1 1 2 

Da izdelkov nismo odnesli domov 1 1 2 

Učni list 1 1 2 

Netenje ognja 1 0 1 

Izdelovanje niti s preslico 0 1 1 

Oblikovanje gline 1 0 1 

Dejstva, predstavljena v sklopu vodenja 1 0 1 

Glasba v razstavišču 1 0 1 

Več razredov, velike skupine 1 0 1 

Premalo časa na delavnicah 1 0 1 

Nič 2 3 5 

Skupaj 26 8 34 

 

Iz rezultatov anketnega vprašalnika lahko razberemo, da je 24 četrtošolcev in 5 šestošolcev 

zapisalo, kaj jim pri celotni izvedbi delavnic in ogledu stalne razstave ni bilo všeč, medtem ko 

33 četrtošolcev in 30 šestošolcev ni podalo odgovora na zgoraj omenjeno vprašanje oziroma 

so črto za odgovor pustili prazno. 
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Razvidno je, da je največ učencev (21 %), in sicer četrtošolcev iz osnovne šole Ivana 

Cankarja, napisalo, da je bilo na delavnicah prevroče. Dne 20. 6. so bile namreč 4 delavnice 

(od skupno 6) postavljene na dvorišču doživljajskega razstavišča. Ker so delavnice potekale v 

dopoldanskem času, smo predvidevali, da dopoldansko sonce za otroke še ne bo tako zelo 

moteče. Izkazalo se je drugače, zato smo upoštevali evalvacijo in naslednje delavnice, ki so 

potekale 22. 6., umaknili v senco.  

Skupno trem učencem (3 %) niso bila všeč predstavljena dejstva, povezana z lovom. Ena 

učenka je na primer navedla, da ji ni bilo všeč, da so na delavnici, kjer je bilo predstavljeno 

oblačenje koliščarjev, v času predenja na statvah sedeli na kožah zajcev in gledali kože, 

rogove, kremplje in lobanje živali. Podobno sta jelenova lobanja in kožuh lisice zmotila še 

dva druga učenca na delavnici Lok. Njihovi odzivi dokazujejo, da se učenci niso bili zmožni 

vživljati v življenje koliščarjev oziroma niso zmogli sprejeti dejstev o načinu življenja v 

preteklosti (kar je bil med drugim tudi namen delavnic) in si hkrati predstavljati preživetvene 

odvisnosti koliščarjev od lova in ulovljenih živali. Predstavljene predmete so napačno 

razumeli in jih ocenjevali iz sodobne perspektive. Življenje koliščarjev je potrebno predstaviti 

na način, ki bo učencu razumljiv (morda celo diferencirano) in blizu. To je po obisku muzeja 

predvsem vloga učitelja, ki razumevanje in odnos do videnega dodatno razloži, neguje in 

poglablja. 

Streljanje z lokom, uporaba statev, šivanje z repliko koliščarske šivanke ter uvodni deli z 

navodili na delavnicah niso bili všeč dvema četrtošolcema (2 %).  

Dejavnosti, kot so netenje ognja, oblikovanje gline, dejstva, predstavljena v sklopu vodenja, 

glasba v razstavišču, prevelike skupine, premalo časa na delavnicah, niso bile všeč po enemu 

četrtošolcu, medtem ko niso zmotile nobenega šestošolca. Izdelovanje niti s preslico ni bilo 

všeč enemu šestošolcu, ki je zraven dopisal, da je bila ta dejavnost pretežka. 

Iz obeh skupin je skupaj pet učencev (6 %) zapisalo, da jim ni bilo všeč nič. 

 

Slika 8: Uporabljeni pripomočki na delavnicah Statve in Lok 
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Učenci so zanimivost delavnic ocenili tudi z ocenjevalno lestvico od 1 do 5 (1 – zelo 

nezanimiva delavnica, 5 – zelo zanimiva delavnica).  

Tu velja ponovno omeniti, da so se četrtošolci udeležili šestih delavnic, medtem ko so se 

šestošolci udeležili le treh.  

Ocene delavnic četrtošolcev iz Osnovne šole Ivana Cankarja in šestošolcev iz Osnovne šole 

Ivana Korošca smo medsebojno primerjali. Pridobljeni rezultati so prikazani v spodnjih 

stolpičnih diagramih. 

Graf 1: Zanimivost delavnice Statve, ocenjena s strani četrtošolcev in šestošolcev 

 

Delavnica, kjer so učenci uporabljali statve, predli nit, šivali koliščarsko obleko in spoznali 

način oblačenja koliščarjev, je kot zanimivo skupno ocenilo 93 % učencev. Od tega je 45 % 

učencev menilo, da je bila delavnica zelo zanimiva. Kot nezanimivo ali zelo nezanimivo jo je 

skupno ocenilo 8 % četrtošolcev. Medtem ko je bil najpogostejši odgovor četrtošolcev (49 %), 

da je bila ta delavnica zelo zanimiva, je bila najpogostejša ocena šestošolcev (47 %), da je bila 

delavnica zanimiva. Le 39 % šestošolcev je zapisalo, da je bila delavnica zelo zanimiva. 
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Graf 2: Zanimivost delavnice Lok, ocenjena s strani četrtošolcev in šestošolcev 

 

Delavnica, kjer so učenci izdelovali lok in z njim ciljali v tarčo, je bila druga najbolje 

ocenjena delavnica, katere so se udeležili tako četrtošolci kot šestošolci. Skupno jo je kot 

zanimivo ocenilo 94 % učencev, od tega jo je samo kot zelo zanimivo ocenilo kar 62 % vseh 

učencev. 6 % učencev je delavnico ocenilo kot nezanimivo ali zelo nezanimivo. 

Graf 3: Zanimivost delavnice Žrmlje in netenje ognja, ocenjena s strani četrtošolcev in 

šestošolcev 
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Delavnice, kjer so učenci s pomočjo žrmelj mleli ječmen in proso ter pozneje s pomočjo loka 

poskušali zanetiti ogenj, so se udeležili tako četrtošolci kot šestošolci. 93 % učencev je 

delavnico ocenilo kot zanimivo. Skupno je največ učencev delavnico ocenilo kot zelo 

zanimivo, in sicer kar 70 % učencev. Nezanimiva se je delavnica zdela 3 % učencem. Le dva 

2 % učencev delavnico sta ocenila kot zelo nezanimivo. 

Graf 4: Zanimivost delavnice Izdelek iz gline, ocenjena s strani četrtošolcev iz Vrhnike 

 

Delavnice, na kateri so učenci izvedeli več o glinenih posodah, ki so jih uporabljali koliščarji 

in sami poskusili iz gline oblikovati posodico, so se udeležili le četrtošolci. 85 % jih je 

ocenilo, da je bila delavnica zanimiva. Dobre ocene delavnice ne presenečajo, saj velja, da je 

oblikovanje z glino ena od najbolj priljubljenih oblik ustvarjanja (Peršin, 2015). Vendar 

moramo izpostaviti tudi dejstvo, da je bila to hkrati tudi edina delavnica, katero je kar 7 (13 

%) učencev ocenilo kot nezanimivo ali zelo nezanimivo. Razlog za slabe ocene lahko 

povezujemo s tem, da glina na prvi pogled učencem ne predstavlja nič novega, saj se z njo 

srečujejo že pri likovni umetnosti (kjer pogosto izdelujejo prav glinene posodice).  
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Graf 5: Zanimivost delavnice Drevak in kolo, ocenjena s strani četrtošolcev iz Vrhnike 

 

Delavnice, kjer so učenci spoznali prevozna sredstva koliščarjev in prevažanje tovora, so se 

udeležili le četrtošolci. Skoraj polovica (49 %) četrtošolcev je delavnico ocenilo kot zelo 

zanimivo. Skupno je 91 % četrtošolcev delavnico ocenilo kot zanimivo. Nezanimiva ali zelo 

nezanimiva se je delavnica zdela 9 % četrtošolcem. 

Graf 6: Zanimivost delavnice Spoznavanje kolišč, ocenjena s strani četrtošolcev iz Vrhnike  

 

1 

4 

10 
12 

26 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

št
ev

ilo
 u

če
n

ce
v 

5 

1 

5 6 

36 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5

št
ev

ilo
 u

če
n

ce
v 

ocena zanimivosti delavnice (1-zelo nezanimivo, 5-zelo zanimivo) 

ocena zanimivosti delavnice (1-zelo nezanimivo, 5-zelo zanimivo) 



Fefer, J. Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. 

 

45 

 

Delavnica, kjer so učenci spoznavali kolišča, je bila teoretično naravnana in edina delavnica, 

katero so načrtovali strokovni delavci stalne razstave Moja Ljubljanica. To delavnico je 36 

(68 %) četrtošolcev ocenilo kot zelo zanimivo. Skupno je 89 % učencev menilo, da je 

delavnica zanimiva. Kot nezanimivo ali zelo nezanimivo pa jo je ocenilo 11 % učencev .  

Graf 7: Zanimivost ogleda razstave, ocenjena s strani šestošolcev iz Borovnice 

 

Ogleda stalne razstave Moja Ljubljanica so se udeležili le šestošolci, saj četrtošolci prihajajo z 

Vrhnike in so si razstavo ogledali že kmalu po odprtju. Vodenje po stalni razstavi je 26 (72 

%) šestošolcev ocenilo kot zanimivo ali zelo zanimivo. Najpogostejša ocena vodenja po 

razstavi je ocena 4 (44 %). Pet šestošolcev (14 %) jo je ocenilo kot nezanimivo.  
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V nadaljevanju smo ugotavljali, ali bi se učenci na določeni delavnici zadržali dlje časa in 

zakaj oziroma zakaj ne. V preglednici 6 so predstavljeni rezultati za posamezne delavnice. 

 

Preglednica 6: Komentarji učencev o dolžini delavnic 

Delavnica 1 

Statve 

2 

Lok 

3 

Žrmlje in 

netenje 

ognja 

4** 

Glina, 

razstava 

5*** 

Drevak 

in kolo 

6*** 

Spoznavanje 

kolišč 

Odgovori OŠ 

V 

OŠ 

B 

OŠ 

V 

OŠ 

B 

OŠ 

V 

OŠ 

B 

OŠ 

V 

OŠ 

B 

OŠ 

V 

OŠ 

B 

OŠ 

V 

OŠ 

B 

A) Ker sem 

malokrat prišel na 

vrsto. 

6 2 19 4 11 1 1 1 7 / 5 / 

B) Ker nisem 

izdelal končnega 

izdelka. 

8 3 2 0 26 24 10 1 24 / 30 / 

C) Ker se mi je 

zdela tako 

zanimiva. 

24 22 22 22 8 4 25 14 6 / 4 / 

Č) 

_____________ 

 

2 0 7 2 0 0 5 2 0 / 0 / 

D) Na delavnici 

sem imel dovolj 

časa. 

10 10 9 8 2 6 13 18 16 / 17 / 

E) Ni odgovora. 2 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 

**Četrta delavnica se je pri obeh šolah vsebinsko razlikovala. Osnovna šola iz Borovnice je imela namesto četrte delavnice 

vodenje po stalni razstavi Moja Ljubljanica. 

*** 5. in 6. delavnice se učenci iz osnovne šole iz Borovnice niso udeležili. 

 

Delavnica 1: Statve 

Najpogosteje izbran razlog, zaradi katerega bi se učenci na delavnici Statve zadržali dlje časa, 

je bil zapisan pod odgovorom c (ker se jim je zdela delavnica tako zanimiva). Tako je menilo 

skupno kar 46 (52 %) učencev. Na delavnici bi se dlje zadržalo celo več četrtošolcev kot na 

delavnici Lok, ki je bila med najbolj priljubljenimi delavnicami. Opazili smo, da je bila 

delavnica bolj priljubljena med učenkami in posledično bi se le-te tudi dlje časa zadržale na 

njej. Do enakih ugotovitev so prišli tudi strokovni delavci Mestnega muzeja Ljubljana, ki so 

na vsebinsko podobnih delavnicah prav tako opazili, da so bile bolj priljubljene med dekleti 

(E. Marinčič, osebna komunikacija, december 2017). 

Hkrati so učenci zapisali, da bi se na delavnicah zadržali dlje časa, ker niso izdelali končnega 

izdelka in bi ga želeli končati ter ker so prišli malokrat na vrsto. V sklopu delavnice je bilo 

več dejavnosti, in sicer predenje niti s preslico, izdelovanje blaga na statvah in šivanje. 

Možno, da so si učenci želeli večkrat priti na vrsto pri vseh zgoraj navedenih dejavnostih in 
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posledično končati vse končne izdelke (narediti nit iz volne, stkati blago na statvah in zašiti 

obleko iz žaklovine). Predenje niti s preslico je zahtevnejši postopek, ki traja dlje časa, česar 

se je zavedala tudi strokovna delavka muzeja, ki je delavnico vodila, in zato je vsakemu 

učencu pomagala pri predenju, saj je bilo le-to z njeno pomočjo hitrejše in učinkovitejše. 

Glede na dolžino delavnice (20 minut), število udeležencev in zapletenost postopka dvomimo, 

da bi bilo možno v času ene delavnice z istimi učenci spresti več niti. Že tako je namreč ena 

učenka na anketni vprašalnik dopisala, da ni uspela preizkusiti preslice. Pri šivanju obleke so 

učenci naredili omejeno število šivov, zato je končni izdelek nastal šele po šivanju zadnje 

skupine. Glede na odgovore učencev na 4. vprašanje na anketnem vprašalniku, kjer so lahko 

zapisali, kaj bi na delavnici spremenili, ugotavljamo, da bi si učenci želeli ostati na delavnici 

dlje časa tudi zato, da bi sešili vsak svojo obleko iz žaklovine, videli, kako izgleda, in se vanjo 

celo oblekli. Prav tako so učenci pri istem vprašanju odgovarjali, da bi se želeli na delavnici 

zadržati dlje časa in stkati več blaga. Ena učenka je na primer zapisala, da bi si želela stkati 

toliko blaga, da bi z njim napolnila celotne statve. 

Glede na število dejavnosti so bile le-te organizirane tako, da so učenci v času delavnice prišli 

na vrsto le enkrat, glede na njihove odgovore na anketnem vprašalniku pa bi si pri določenih 

dejavnostih želeli priti na vrsto večkrat. 

20 (23 %) učencem se je delavnica zdela primerno dolga, trije učenci pa na vprašanje niso 

odgovorili.  

 

Slika 9: Uporaba statev, 20. 6. 2017 
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Delavnica 2: Lok 

Tudi na delavnici Lok bi se (enako kot na delavnici Statve) največ učencev (49 %) zadržalo 

dlje časa, ker se jim je vsebina delavnice zdela tako zanimiva. Hkrati je bilo streljanje z lokom 

največkrat navedeno kot dejavnost, ki je bila učencem najbolj všeč (preglednica 4) in večkrat 

kot razlog zanimivosti delavnic (preglednica 3).  

Pogosto (26 %) so učenci tudi zapisali, da bi se na delavnici zadržali dlje časa, ker so prišli 

malokrat na vrsto, in sicer sklepamo, da bi si učenci želeli večkrat streljati z lokom. Razlog za 

pogosto izbiranje odgovora a (ker sem malokrat prišel na vrsto) je lahko pri četrtošolcih tudi 

dodatna vsebina, ki ni bila predvidena v učni pripravi za delavnico, vendar so jo tik pred 

pričetkom delavnic vodji delavnic predstavili strokovni delavci. Želeli so, da bi se učencem še 

na kratko predstavil način izdelave sulice in obdelavo kamnitih odbitkov. To je povzročilo, da 

vsi učenci niso izdelali loka oziroma z njim niso uspeli streljati v tarčo. Po prvi menjavi smo 

iz delavnice odstranili dodatno vsebino, kar se je izkazalo kot dobra poteza, saj so nato v 

naslednjih skupinah z lokom v tarčo streljali vsi učenci.  

Trije četrtošolci so zapisali, da bi se na delavnici zadržali dlje časa, ker so imeli premalo časa. 

Enako sta zapisala še dva druga četrtošolca in zraven dodala, da bi več časa omogočilo bolj 

natančno ciljanje v tarčo. Dva četrtošolca bi se na delavnici zadržala dlje časa, ker jima je bila 

delavnica tako všeč. Ena šestošolka bi se na delavnici zadržala dlje časa, ker ni znala ciljati v 

tarčo in bi za urjenje potrebovala več časa. En šestošolec pa bi se na delavnici zadržal dlje 

časa, ker mu je bilo streljanje z lokom všeč. 

9 četrtošolcev in 8 šestošolcev je zapisalo, da so imeli na delavnici dovolj časa, kar 

predstavlja 19 % vseh učencev. Dva učenca na vprašanje nista odgovorila. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Streljanje z lokom, 20. 6. 

2017 

Slika 11: Izdelava loka, 22. 6. 2017 
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Delavnica 3: Žrmlje in netenje ognja 

83 % učencev bi se na delavnici Žrmlje in netenje ognja zadržalo dlje časa, ker bi si želeli 

''dokončati izdelek''. Glede na odgovore, ki so jih učenci zapisali pod 4. vprašanje na 

anketnem vprašalniku, predvidevamo, da so si želeli do konca zmleti moko in zanetiti ogenj. 

Mletje žita in plodov je bilo težje, kot se je zdelo na prvi pogled, saj smo učencem razložili, 

da je bilo koliščarjem pomembno vsako zrno, zato je bilo pomembno, da so pazili, da jim čim 

manj zrn pade z žrmelj na tla. Učenci so opazili, kako natančno in dolgotrajno je to opravilo 

in koliko časa je potrebno, da se iz zrn zmelje moko. Mletje plodov oziroma tretje lešnikov in 

orehov je bilo seveda lažje.  

Netenje ognja je bilo po priljubljenosti na drugem mestu (preglednica 3), priljubljeno je bilo 

predvsem med fanti, ki so si želeli priti do končnega rezultata – ognja. Enako so ugotovili pri 

enaki vsebini delavnic tudi v Mestnem muzeju v Ljubljani (E. Marinčič, osebna 

komunikacija, 2017). 

13 % učencev je zapisalo, da bi se na delavnici zadržali dlje časa, ker so premalokrat prišli na 

vrsto. Sklepamo, da bi si učenci večkrat želeli vleči lok, s katerim so poskušali zanetiti ogenj. 

Pri netenju ognja so si učenci vloge menjavali. Večkrat se je zgodilo, da je vlečenje loka po 

dogovoru v skupini za dlje časa prevzel najbolj zagret učenec. Glede na zapisane odgovore 

učencev, ugotavljamo, da so si želeli dlje časa netiti ogenj, večkrat mleti zrnje z žrmljami in 

dlje časa treti plodove. Delavnice so bile namreč načrtovane tako, da se je netil ogenj okoli 8-

10 minut. Pred tem je vsak učenec poskusil enkrat (nekaj minut) mleti z žrmljami in enkrat 

(nekaj minut) treti plodove. 

Izmed vseh delavnic je na delavnici žrmlje najmanj učencev (9 %) ocenilo, da je imelo dovolj 

časa. Dva učenca na vprašanje nista odgovorila. 

 

Slika 12: Mletje ječmena in prosa z žrmljami, 22. 6. 2017 
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Slika 13: Tretje lešnikov, 22. 6. 2017 

 

 

          

  

Slika 14: Držanje loka in palice, 

22. 6. 2017 

Slika 15: Netenje ognja z 

vlečenjem loka, 22.  6. 2017 
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Delavnica 4: Glina 

47 % četrtošolcev bi se na delavnici, kjer so ustvarjali iz gline, zadržalo dlje časa, ker se jim je 

delavnica zdela tako zanimiva. M. Vogelnik (1996) in M. Liebman (2004) poudarjata, da 

likovne dejavnosti ustvarjajo pomirjujoč in krepilen učinek, spodbujajo domišljijo, svobodno 

izražanje, samopotrjevanje, samostojnost, izražanje nezavednih čustev in podobno. Vse zgoraj 

navedeno je lahko vplivalo na počutje četrtošolcev in posledično na to, da bi se na delavnici 

radi zadržali dlje časa. 

Nekaj učencev bi se na delavnici zadržalo dlje časa, ker niso dokončali izdelka, v tem primeru 

glinene posodice. Strokovni delavci stalne razstave Moja Ljubljanica so bili med 

načrtovanjem delavnic mnenja, da je pri četrtošolcih 20 minut za izdelovanje glinene posodice 

dovolj, zato smo glino tudi vključili v program.  

9 % učencev je zapisalo, da bi se na delavnici zadržali dlje časa iz drugih razlogov, na primer: 

ker se je porabilo preveč časa za mehčanje gline, ker bi iz gline lahko naredili več izdelkov; 

ker je postopek izdelave zahteval natančnost. 25 % četrtošolcev je zapisalo, da so imeli na 

delavnici dovolj časa. Dva učenca na vprašanje nista odgovorila. 

 

Slika 16: Risanje vzorcev v glino, 20. 6. 2017 
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Slika 17: Delavnica Glina, 20. 6. 2017 

 
 

Delavnica 5: Drevak in kolo 

Podobno kot pri zgoraj opisanih delavnicah, bi se tudi na delavnici, kjer so bila otrokom 

predstavljena prevozna sredstva, največ učencev (45 %) zadržalo dlje časa, ker so si želeli 

dokončati končni izdelek (sestaviti repliko). Znotraj te delavnice ni bilo organiziranih več 

aktivnosti kot na primer pri delavnici z naslovom Statve ali Žrmlje in netenje ognja. V času 20 

minut so si učenci ogledali prostor, kjer bo razstavljen drevak, slike, ki so povezane s cizo in 

njenim kolesom, ter poskusili sestaviti repliko kolesa. Sestavljanje le-te je več učencev 

uvrstilo med dejavnosti, ki so jim bile najbolj všeč (preglednica 4).  

Nekaj učencev bi se na delavnici zadržalo dlje časa, ker so prišli malokrat na vrsto. Sklepamo, 

da bi si učenci želeli intenzivno sodelovati pri sestavljanju kolesa, saj v sestavljanje kolesa 

niso bili direktno vpleteni vsi učenci naenkrat. Če bi si to želeli izboljšati, bi morali večkrat 

sestavljati repliko kolesa, kar pa po besedah vodje delavnice glede na ostale načrtovane 

dejavnosti ni bilo mogoče. Učenci so morali namreč v času 20 minut spoznati še dve 

najpogostejši prevozni sredstvi koliščarjev, si ogledati sliko cize in kolesa ter rešiti nalogo na 

učnem listu. Reševanje učnega lista je po besedah vodje delavnice učencem vzelo veliko časa. 

Poleg tega učenci pri reševanju niso bili dovolj samostojni. 

Vodja delavnice je v evalvaciji zapisala, da bi zaradi sestavljanja replike kolesa delavnico 

podaljšala za 5 minut, saj sestavljanje ni bilo tako enostavno, kot se je zdelo na prvi pogled. 

Prav tako bi si enako želeli tudi učenci, ki so pod odgovor c zapisovali, da bi se na delavnici 

zadržali dlje časa, da bi do konca sestavili kolo. Ema Marinčič, kustosinja pedagoginja, ki v 

Mestnem muzeju v Ljubljani pripravlja podobne delavnice, meni, da je pri sestavljanju replike 
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kolesa zelo pomembno, da se učence spodbuja, da sami razmislijo in ugotovijo, kako se 

repliko kolesa sestavi, za kar seveda potrebujejo dovolj časa (osebna komunikacija, december 

2017).  

16 učencev je zapisalo, da so imeli na delavnici dovolj časa, 3 učenci pa na to vprašanje niso 

odgovorili.  

 

Slika 18: Delavnica Drevak in kolo, 20. 6. 2017 

 

 

Delavnica 6: Spoznavanje kolišč 

Spoznavanje kolišč je bila edina delavnica, katero so v celoti načrtovali strokovni delavci 

stalne razstave Moja Ljubljanica 

57 % učencev je zapisalo, da bi se na delavnici, kjer so spoznavali kolišča, zadržali dlje časa, 

ker se jim je zdela tako zanimiva. Učenci so poleg ogleda slik in materiala, iz katerega so bila 

zgrajena kolišča, iskali tudi predmete, ki so jih prepoznavali na učnem listu. Pod odgovorom c 

so učenci zapisovali, da jim je bilo iskanje predmetov všeč in da bi se zaradi tega na delavnici 

zadržali dlje časa. 

5 učencev je zapisalo, da bi se na delavnici zadržali dlje časa, ker so malokrat prišli na vrsto. 

Ker nismo bili seznanjeni z natančnim potekom delavnice, ne vemo, v povezavi s čim bi si 

želeli učenci priti večkrat na vrsto. 

Izmed vseh delavnic je to delavnico največ četrtošolcev ocenilo kot časovno ustrezno, saj je 

kar 32 % učencev menilo, da so imeli na delavnici dovolj časa. 

Dva učenca na to vprašanje nista odgovorila. 
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Slika 19: Delavnica Spoznavanje kolišč, 20. 6. 2017 

 

 

Delavnica 7: Vodenje po stalni razstavi Moja Ljubljanica 

Največ učencev (50 %) je ocenilo, da je imelo na vodenju po razstavi dovolj časa. 39 % 

učencev bi se na razstavi zadržalo dlje časa, ker se jim je le-ta zdela tako zanimiva. Dva 

učenca bi se na razstavi zadržala dlje časa, ker jima je bila tako všeč. Zanimivo je, da je en 

učenec zapisal, da bi se na razstavi zadržal dlje časa, ker je malokrat prišel na vrsto. Na 

razstavi nismo bili prisotni, zato le sklepamo, da si je učenec želel večkrat kaj povedati, 

vprašati, morda priti bližje predmetu, o katerem je vodja delavnic pripovedovala. En učenec je 

zapisal, da bi se na razstavi rad zadržal dlje časa, ker ni izdelal končnega izdelka. Ker učenci 

med ogledom razstave niso izdelovali izdelkov, je verjetno učenec želel sporočiti, da ni 

dokončal učnega lista, ki ga je verjetno opredelil kot končni izdelek.  
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V nadaljevanju nas je zanimalo, če bi in kaj bi učenci spremenili pri posamezni delavnici. 

Učenci so si najbolj želeli vplivati na to, da bi se pri posameznih delavnicah lahko zadržali 

dlje časa. Nekateri učenci so si želeli dokončati izdelek ali ga odnesti domov. Nekateri pa so 

svoje odgovore bolj konkretizirali. Tako bi si na delavnici Statve želeli dlje časa tkati na 

statvah in zapolniti celotne statve z blagom. Dve učenki sta zapisali, da bi si želeli sešiti lastno 

obleko in jo nato pomeriti. Ena učenka je navedla, da bi si želela, da bi ji vodja delavnice več 

pomagala. Dvema učenkama ni bilo všeč, da sta sedeli na zajčjih kožah in bi raje sedeli na 

drugačnih podlogah. 

 

9 (10 %) učencev je zapisalo, da bi delavnico Lok podaljšali, saj bi tako imeli več časa za 

streljanje z lokom. Nekateri učenci bi si želeli večkrat streljati z lokom oziroma streljati z 

lokom celoten čas, ki so ga preživeli na delavnici. Pet učencev si je želelo, da bi bila tarča 

večja, saj bi jo v tem primeru lažje zadeli. V Mestnem muzeju v Ljubljani, kjer organizirajo 

podobne delavnice, pravijo, da pri njih učenci ne streljajo v tarčo pač pa v poseben preplet, ki 

je širši in višji. Učenci preplet lažje zadenejo, puščica ostane v njem in učenci imajo občutek, 

da so uspešni (E. Marinčič, osebna komunikacija, december 2017). En učenec je zapisal, da bi 

delavnico spremenil tako, da bi z lokom hodil naokrog in streljal na več tarč (kot pravi 

koliščarji v gozdu), kar je zanimiva ideja, ki nas spominja na tematske parke iz tujine. Dva 

učenca bi zamenjala puščice, s katerimi so učenci streljali v tarčo. Po njunem mnenju bi 

morale biti puščice bolj ravne. Dve učenki so zmotili predstavljeni deli živali, iz katerih so si 

koliščarji izdelovali orožje, iz česar lahko ponovno sklepamo, enako kot na strani 48, da 

učenki nista razumeli, da so koliščarjem živali predstavljale glavni vir preživetja. Trije učenci 

bi si želeli na delavnici imeti več sence. Kot sem že omenila, so bile delavnice na dvorišču 

doživljajskega razstavišča, kjer je bila senca zagotovljena za večji del dopoldneva, zadnji dve 

uri pa je bila tudi ta delavnica že delno na soncu.  

 

6 (7 %) učencev bi spremenilo to, da bi podaljšalo delavnico Žrmlje in netenje ognja. Dva 

učenca sta zapisala, da bi jo podaljšala, ker bi rada dlje časa netila ogenj. En učenec bi si želel 

več pripomočkov za netenje ognja, drugemu pa se je zdelo, da ognja v nobenem primeru ne bi 

mogli zanetiti. Nekaj učencev bi spremenilo tudi nekaj podrobnosti pri dejavnosti, kjer so 

mleli ječmen in proso ter trli orehe in lešnike. 8 (9 %) učencev bi si želelo poskusiti plodove, 

katerih lupino so trli. Že med dejavnostjo so nekateri učenci izrazili to željo, vendar vnaprej 

nismo predvideli, da bodo učenci v tolikšni meri želeli pojesti plodove, zato tudi nismo 

zagotovili večje količine lešnikov in orehov. Ker pa smo med izvajanjem programa opazili, da 

se ista želja pojavlja pri vsaki skupini, ki pride na delavnico, smo učencem v zadnjih štirih 

skupinah dovolili, da plodove poskusijo. Ena učenka je nato komentirala, da bi si želela 

pojesti več lešnikov in ne le enega. Podobno prakso poskušanja različnih plodov izvajajo tudi 

v Mestnem muzeju v Ljubljani, kjer v sklopu vsebinsko podobnih delavnic različno starim 

otrokom ponudijo plodove, ki so bili po predvidevanjih strokovnjakov že prisotni v času 

koliščarjev. Po njihovem mnenju na ta način otroci uporabijo več čutil, kar pripomore k temu, 

da si doživetja bolj zapomnijo (E. Marinčič, osebna komunikacija, december 2017). Ena 

učenka je zapisala, da bi bilo zanimivo, če bi v sklopu delavnice pripravili pravo jed in jo 

pojedli. O tem smo med načrtovanjem delavnic razmišljali, vendar v Kulturnem centru (kjer 



Fefer, J. Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. 

 

56 

 

se razstava nahaja) ni primernih prostorov za kuhanje ali peko. Izkušnje s peko pa imajo na 

primer v Mestnem muzeju v Ljubljani, kjer so učenci (v okviru posebnega programa s 

študijskim namenom) iz testa oblikovali pletenice, jih spekli in pojedli. Ali pa so učenci s 

terilniki strli zelišča in iz njih pripravili čaj ... Odzivi so bili glede na poročanje zaposlenih 

zelo dobri (E. Marinčič, osebna komunikacija, december 2017). 

Dobri odzivi na tovrstne delavnice, na katerih so učenci aktivni, kuhajo, mesijo testo ali 

pripravljajo le čaj, se med učenci pojavljajo tudi zato, ker se učenci od 7. do 12. leta (po 

Piagetu) nahajajo na stopnji konkretnih operacij. To pomeni, da je njihovo mišljenje vezano 

na konkretne predmete, izkušnje in pojave, ki jih zaznavajo ali o katerih so si pridobili žive 

predstave na osnovi prejšnjih izkušenj (Marentič Požarnik, 2000).  

 

Delavnica, na kateri so učenci izdelovali posodice iz gline, je prejela največ komentarjev. 

Učenci bi spremenili številne stvari. 10 (19 %) četrtošolcev bi si želelo dokončati (tudi speči) 

izdelek in ga odnesti domov. V torek še nismo vedeli, katera od delavnic bo dobro ocenjena s 

strani četrtošolcev, zato smo pustili odprte možnosti, da v četrtek učencem glede na ocene 

predhodnje torkove skupine ponudimo tudi delavnico Glina. Zaradi tega smo morali prihraniti 

glino, saj je nismo imeli dovolj na zalogi. Učenci so tako oblikovali posodico in jo pustili na 

delavnici, kjer jo je vodja delavnice zmehčala nazaj v prvotno obliko. Dva učenca bi na 

posodico iz gline narisala lastne vzorčke. Nenavadno se nam zdi, da jih nista. V pripravi na 

delavnico smo namreč zapisali, da učenci oblikujejo posodico na različne načine, tako kot so 

jih oblikovali koliščarji, nič pa nismo zapisali o tem, da bi morali učenci na posodice risati 

točno določene vzroce. En učenec bi si želel na posodico narisati malo več vzrocev, drug pa 

bi rad iz gline izdelal več stvari.  

Delavnice z oblikovanjem gline strokovni delavci ne bi organizirali v muzeju, saj bi v tem 

primeru potrebovali več zaščite za tla, okolico, sprotno umivanje rok učencev in lijakov v 

kopalnici. Zato smo jo organizirali na prostem, vendar naredili napako, da smo jo postavili na 

sonce in mislili, da dopoldansko sonce za učence in glino še ne bo tako zelo moteče. Izkazalo 

se je nasprotno, pet učencev je zapisalo, da bi delavnico premaknilo v senco. Hkrati se je glina 

zaradi višje temperature hitreje strjevala, kar je povzročilo težje oblikovanje. 

Dva učenca bi zamenjala učiteljico, vodjo delavnice, eden od učencev pa bi si želel, da bi bila 

delavnica bolj zanimiva. 

  

Delavnica, kjer so učenci spoznavali prevozna sredstva koliščarjev in načine prevažanja 

tovora, je bila deležna manj komentarjev kot druge delavnice. Pet (9 %) učencev je zapisalo, 

da bi delavnico časovno podaljšali. Dva sta zapisala, da bi več časa omogočilo, da bi repliko 

kolesa sploh sestavili, saj je zaradi zahtevane natančnosti, premišljevanja in pomanjkanja časa 

niso. Dva učenca je zmotilo, da nista prišla na vrsto in intenzivno sodelovala pri sestavljanju 

kolesa. Če bi želeli, da bi repliko kolesa poskusili sestaviti vsi učenci, bi morali delavnico 

organizirati drugače. Eno učenko je zmotilo, da je sestavljanje replike kolesa zahtevalo veliko 

truda. 

En učenec bi si želel več praktičnih dejavnosti in poskušanja česa novega. Podobno je nek 

drug učenec zapisal, da bi na delavnici lahko bilo več stvari, s katerimi bi kaj počel. Glede na 

prejšnje delavnice, kjer so učenci poskušali različne dejavnosti, so na tej delavnici učenci res 
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imeli le eno praktično dejavnost. Predvidevamo, da se s tem povezuje tudi komentar nekega 

drugega učenca, ki bi si želel, da bi bila delavnica bolj zanimiva. Ena učenka bi se želela 

dotakniti replike kolesa, ki je bila pritrjena na steno muzeja. Nenavadno se nam zdi, da se je 

ni, saj smo v pripravi na delavnico načrtovali, da si jo bodo učenci podrobno ogledali od 

blizu, kar je vključevalo tudi dotikanje replike in preučevanje lesa, iz katerega je narejena. 

 

Delavnica, na kateri so učenci spoznavali kolišča, je bila deležna najmanj komentarjev. 

Komentirali so jo le štirje učenci, kar predstavlja le 8 % udeležencev delavnic. V torek, ko so 

delavnice obiskali četrtošolci, le-ti niso bili deležni vodenja po razstavi, zato predvidevamo, 

da so delavnico učenci dobro sprejeli, saj je vključevala le razlago in izpolnjevanje učnega 

lista. Zanimivo je, da si je kljub temu eden od učencev želel še več govora, razlage. En učenec 

bi delavnico časovno podaljšal. Drug učenec bi si želel, da bi bila bolj zanimiva, tretji pa je 

zapisal, da bi si želel ''kaj poskusiti'' (predvidevamo, da si je želel, da bi delavnica vsebovala 

kakšno praktično dejavnost).  

 

Vodenje po stalni razstavi Moja Ljubljanica je bilo v splošnem dobro sprejeto, saj je bilo kar 

26 (72 %) od 36 učencev, ki so si razstavo ogledali, mnenja, da je bila razstava zelo zanimiva 

ali zanimiva. V skladu s tem je tudi manj učencev (kot pri ostalih delavnicah) komentiralo, kaj 

bi na vodenju po razstavi spremenili. Mnenja učencev se niso ponavljala, zajemala pa so 

različna področja. Tako si je en učenec na primer želel, da bi vodička govorila hitreje, drugi 

pa, da bi bilo manj razlage. En učenec je zapisal, da bi lahko bilo vodenje in predstavljena 

vsebina bolj zanimiva. En učenec je zapisal, da bi rad izvedel, kateri šport so igrali koliščarji, 

nek drug učenec pa bi si želel videti drevak (zaenkrat je le nakazano, kako dolg je najden 

drevak, vendar ga v muzeju še ni. Drevak bo razstavljen v razstavišču šele po zahtevnem 

konservatorskem posegu, ki ga izvajajo strokovnjaki in bo predvidoma trajal 3 leta.). En 

učenec je komentiral, da bi lahko bilo več nalog, ki bi bile povezane z vsebino. Možno je, da 

si je želel učni list, ki bi vseboval naloge za vse predstavljene teme na razstavi ali pa je imel v 

mislih praktične naloge, dejavnosti, kakršne so bile organizirane v okviru posamezne 

delavnice. 

 

4.4.1 POVZETEK REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE  
 

Učenci so vse delavnice z več kot 80 % ocenili kot zanimive (pod oceno zanimivo smo šteli 

tudi oceno 3, ki je pomenila srednje zanimivo). Kot najbolj zanimivo so učenci ocenili 

delavnico Lok (94 %), kot najmanj zanimivo pa delavnico Glina (85 %).  

Razlogi zanimivosti, ki so jih zapisovali, so bili različni. Med najpogostejšimi so bili: 

zanimivost delavnic (27 %), usvajanje novega znanja (25 %) in zabavnost delavnic (15 %). 

Dejavnosti na delavnicah, ki so bile učencem najbolj všeč, so bile streljanje z lokom (36 %), 

netenje ognja (19 %) in uporaba statev (11 %). 45 % četrtošolcev in 14 % šestošolcev je 

zapisalo, kaj jim pri celotni izvedbi delavnic in ogledu stalne razstave ni bilo všeč. Največ 

četrtošolcev 9 % ni zmotila vsebina delavnic, pač pa lokacija delavnic, ki je bila na sončnem 

delu zunanjega igrišča, kjer jim je bilo prevroče. Ostali razlogi so bili tako pri četrtošolcih kot 

pri šestošolcih zastopani v manjšem številu (navedla sta jih po dva oziroma po en učenec).  
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Časovno trajanje delavnic so učenci komentirali različno. V splošnem bi največ četrtošolcev 

in šestošolcev želelo dlje časa ostati na delavnicah Statve (52 %), Lok (49 %) in Glina (44 %), 

ker so se jim je zdele tako zanimive. Na delavnicah Žrmlje in netenje ognja bi se 56 % 

učencev zadržalo dlje časa, ker bi si želeli ''dokončati izdelek''. Prav tako na delavnici Glina 

(21 % četrtošolcev) ter Drevak in kolo (46 % četrtošolcev). Največ učencev (večinoma 

četrtošolcev) si je želelo večkrat priti na vrsto pri delavnici Lok (26 %).  

Eden od pogosteje omenjenih predlogov, pri vprašanju, kjer smo učence spraševali, kaj bi na 

delavnicah spremenili, je bil, da bi se na določenih delavnicah (predvsem na tistih, ki so se 

učencem zdele zanimive ali kjer so kaj izdelovali) lahko zadržali dlje časa. 

 

4.5 REZULTATI ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZA UČITELJE 
 

V spodnji tabeli je predstavljenih nekaj splošnih podatkov, ki so jih navedli učitelji, ki so 

sodelovali v raziskavi. 

Preglednica 7: Splošni podatki o sodelujočih učiteljih 

Učitelji Spol Delovna doba v letih Pridobljena stopnja 

izobrazbe 

Razredna učiteljica ženski 20 let in več višješolski strokovni 

program 

Prof. razrednega 

pouka 

ženski 2 – 5 let univerzitetni program 

 

Predmetna učiteljica 

(matematike) 

ženski 20 let in več višješolski strokovni 

program 

Predmetni učitelj 

(športa) 

moški 10 – 19 let univerzitetni program 

Predmetni učitelj 

(ZGO; LUM; DKE) 

moški 20 let in več višješolski strokovni 

program 

 

Pričakovali smo, da bo udeležba učiteljev dne 20. 6. 2017, ko so se delavnic udeležili 

četrtošolci iz Osnovne šole Ivana Cankarja, večja, saj je normativ za spremstvo učencev na 

ekskurzijah, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, 

ki se izvajajo izven šolskega prostora, 15 učencev na enega učitelja (Pravilnik o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007). Ker pa se oddelki četrtih razredov OŠ 

Ivana Cankarja Vrhnika nahajajo v isti stavbi kot muzej, šola ni zagotovila dodatnega 

spremstva učencem, saj so učenci morali prečkati le hodnik in stopnišče, da so prišli do 

muzeja. Tako je anketni vprašalnik izpolnilo 5 učiteljev. 

Učitelji, ki so sodelovali, poučujejo na različnih področjih. Skoraj vsi imajo več kot 10 let 

delovnih izkušenj, kar pomeni, da se na svoje delo spoznajo, poznajo učni načrt in učence na 

različnih razvojnih stopnjah, kar smo predvidevali, ko smo sestavljali anketni vprašalnik. 

Vendar vsi učitelji niso bili prisotni na vseh delavnicah, saj sta bila torek in četrtek 

organizacijsko drugače zasnovana. 
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Preglednica 8: Prisotnost učiteljev na posameznih delavnicah 

Delavnica Število učiteljev 

D1: Statve 5 

D2: Lok 5 

D3: Žrmlje in netenje ognja 5 

D4: Izdelek iz gline 2 

D5: Drevak in kolo 2 

D6: Spoznavanje kolišč 2 

D7: Vodenje po razstavi 3 

(Delavnice so v preglednici označene s črko in zaporedno številko.) 

Na delavnicah D1, D2 in D3 je bilo prisotnih po pet učiteljev. Na delavnicah D4, D5 in D6 sta 

bili prisotni le razredni učiteljici, ki sta spremljali četrtošolce. Na sedmi delavnici, ki je 

zajemala vodenje po razstavi, so bili prisotni trije učitelji, ki so spremljali šestošolce iz 

osnovne šole iz Borovnice.  

 

Dve razredni učiteljici sta bili mnenja, da je bilo vseh 6 delavnic zasnovanih tako, da so 

izpolnjevale cilje iz učnega načrta, da so bile zasnovane dovolj motivirajoče (ena učiteljica je 

celo poudarila, da je bila delavnica Statve zasnovana zelo motivirajoče) in primerno razvojni 

stopnji učencev. To sta podkrepili tudi s komentarjema: »Menim, da so bile primerne. O vsem 

smo govorili že pri pouku in delavnice so krasno dopolnile in utrdile snov« in »Vse delavnice 

so bile primerne za to razvojno stopnjo«. Enako so delavnice ocenili predmetni učitelji. 

Menili so, da delavnice izpolnjujejo cilje iz učnega načrta, so zasnovane motivirajoče in 

primerno razvojni stopnji učencev. Dolžina posamezne delavnice se je vsem petim učiteljem 

zdela ustrezna, razen vodenja po razstavi. Komentar na vodenje po razstavi je podala ena 

učiteljica, ki je zapisala: »Vodenje po razstavi je bilo po moje nekoliko prehitro, ker je tudi 

slaba osvetljenost, učenci potrebujejo več časa za izpolnjevanje učnih listov«. 

Mnenja učiteljev so se precej razlikovala le pri vprašanju, kjer so učitelji ocenjevali aktivnost 

učencev, kar lahko razberemo iz spodnje preglednice. 

 

Preglednica 9: Mnenje učiteljev o aktivnosti učencev  

Število naenkrat aktivnih učencev na 

vseh delavnicah 

10 – 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 

Število učiteljev, ki se je opredelilo za 

posamezno število 

2 0 1 1 1 

 

Iz rezultatov je razvidno, da sta dva učitelja mnenja, da je bilo naenkrat aktivnih od 10 – 20 

učencev. Tu je po naših predvidevanjih prišlo do nerazumevanja vprašanja, saj so bili učenci 

razporejeni v skupine. Vsaka skupina je bila na določeni delavnici. Zanimalo nas je, koliko 

učencev je bilo po ocenah učiteljev naenkrat aktivnih, torej na vseh delavnicah skupaj in ne na 

vsaki posebej. Učitelji bi tako morali v sklopu ene menjave na kratko obiskati vse delavnice, 

na katerih so bili učenci in oceniti njihovo aktivnost. 

Za vsak nadaljnji odgovor, razen za odgovor od 20 – 30 učencev, se je odločil po en učitelj. 
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En učitelj je navedel, da je bilo naenkrat aktivnih 30 – 40 učencev, kar je bilo resnično v 

primeru, ko so delavnico obiskali učenci iz osnovne šole iz Borovnice, saj je bilo vseh 

udeleženih učencev 36. 

Pri zadnjem vprašanju so učitelji lahko podali komentarje za avtorico izvedenih delavnic. 

Komentarji so zajemali pohvale: »Čestitam za odlično pripravljene delavnice. Pri tako 

številčnih razredih imamo malokrat priložnost zaposliti prav vse učence.«; »Delavnice so bile 

zelo dobro zasnovane, ker so temeljile na praktičnem delu, za katerega nam pri pouku pogosto 

zmanjka časa. Bil sem zelo zadovoljen, saj so bili otroci ves čas aktivno vključeni in aktivni.« 

 

4.6 REZULTATI ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZA STROKOVNE DELAVCE 

V spodnji preglednici je predstavljenih nekaj splošnih podatkov, ki so jih navedli strokovni 

delavci, ki so sodelovali v raziskavi. 

 

Preglednica 10: Splošni podatki o sodelujočih strokovnih delavcih. 

Stroka, v kateri delujem Spol Delovna doba v 

letih 

Pridobljena stopnja 

izobrazbe 

Kustos pedagog/arheologija   

 

ženski 2 – 5 let univerzitetni program 

Turizem in šolstvo ženski 0 – 1 let 

 

univerzitetni program 

Zgodovina in umetnostna 

zgodovina 

ženski 0 – 1 let univerzitetni program 

Prevajalstvo, izobraževanje, 

turizem 

ženski 0 – 1 let univerzitetni program 

Pedagoški programi, 

organizacija in koordinacija 

programov, vodstva 

ženski 0 – 1 let gimnazijsko, srednje 

poklicno tehniško 

izobraževanje 

 

Dne 20. 6. 2017 so se delavnic udeležili učenci iz osnovne šole z Vrhnike. Ker je bilo učencev 

53, smo organizirali 6 delavnic in za izvedbo le-teh potrebovali 5 strokovnih delavcev (eno od 

delavnic sem vodila sama). Vse strokovne delavke in sodelavke so ženskega spola in vse, 

razen ene, študentke oziroma diplomantke v svoji stroki z nič oziroma enim letom delovne 

dobe. Vse strokovne delavke so zaključile univerzitetni študijski program (razen ene, ki še 

študira in je kot zaključen program navedla gimnazijsko, srednje poklicno tehniško 

izobraževanje).  

 

Na prvo vprašanje, ki je zajemalo mnenje o aktivnosti učencev, so strokovne delavke in 

sodelavke podobno kot učitelji odgovarjale zelo različno. V preglednici 11 so prikazani 

dobljeni rezultati. 
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Preglednica 11: Mnenje strokovnih delavk o aktivnosti učencev 

Število naenkrat aktivnih 

učencev na vseh delavnicah 

10 – 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 

Število strokovni delavk, ki so 

se opredelile za posamezno 

število 

1 1 2 1 0 

 

Ena od strokovnih delavk, ki je bila mnenja, da je bilo naenkrat aktivnih od 10 – 20 učencev 

(podobno kot dva učitelja), najverjetneje ni razumela anketnega vprašanja. Zanimalo nas je 

namreč, koliko učencev je bilo naenkrat aktivnih na vseh delavnicah skupaj. Zanimivo je, da 

sta bili dve strokovni delavki mnenja, da je bilo aktivnih od 30 – 40 učencev, in le ena 

strokovna delavka, da je bilo aktivnih od 40 – 50 učencev. Morda bi morali vprašanju dodati 

podvprašanje, s katerim bi preverili, če strokovne delavke tako mislijo za obe skupini, ki sta 

nas obiskali, torej za skupino četrtošolcev in skupino šestošolcev, saj sta se skupini številčno 

precej razlikovali. Tiste, ki so bile mnenja, da je bilo naenkrat aktivnih od 30 – 40 učencev, so 

potemtakem menile, da so bili v enem primeru (četrtkova skupina s 36 učenci) aktivni vsi 

učenci, v drugem (torkova skupina s 53 učenci) pa ne. Prav tako ne vemo, ali so bile 

strokovne delavke mnenja, da so bili učenci med vodenjem po razstavi (ko so poslušali in 

izpolnjevali učni list) aktivni ali ne. 

 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, ali se je zaposlenim zdela dolžina posamezne delavnice 

(20 minut) ustrezna. 

Na vprašanje so v celoti odgovorile 4 strokovne delavke, ena pa je odgovarjala le za 

delavnico, ki jo je vodila. To je bila delavnica Lok, za katero je zaposlena zapisala, da bi bila 

dolžina delavnice ustrezna v primeru, če bi bilo na delavnici od 5 do 7 otrok (bilo jih je od 5 

do 9). Ostale 3 strokovne delavke so bile mnenja, da je bila dolžina vseh delavnic ustrezna. 

Ena od njih je komentirala, da bi lahko bili dve delavnici (Drevak in kolo ter Spoznavanje 

kolišč) združeni: »Ti dve delavnici sta bolj razlagalni, zato bi lahko bili združeni ali pa del 

ostalih izkustvenih delavnic«. Ena strokovna delavka je bila mnenja, da dolžini delavnice 

Glina in delavnice Spoznavanje kolišč nista bili ustrezni. Pri delavnici Glina je komentirala: 

»Samo posredovana vsebina ni dovolj in ker je potem veliko teorije, ni tako izkustveno«. 

Nenavadno se nam zdi, da se ji delavnica ni zdela izkustvena, saj je bil cilj delavnice izdelati 

glineno posodico. Ta dejavnost pa skupaj z razlago zajame vsa načela izkustvenega učenja, in 

sicer poveže neposredno izkušnjo (doživljanje), opazovanje (precepcijo), spoznavanje 

(kognicijo) in ravnanje (akcijo) v neločljivo celoto (Marentič Požarnik, str. 124, 2000). 

Možno je, da je ocenila, da je bilo prisotne preveč razlage in premalo tišine, da bi se učenci 

posvetili delu. Pri delavnici Spoznavanje kolišč pa je ista strokovna delavka obkrožila, da je 

bilo časovno trajanje delavnice neustrezno in komentirala: »ker je bilo preveč povedanega v 

uvodu«. Zanimivo je, da je strokovna delavka ravno delavnico, ki so jo načrtovali strokovni 

delavci (med drugim tudi ona), ocenila kot časovno neustrezno (Spoznavanje kolišč). Morda 

zato, ker sta delavnico načrtovali dve zaposleni, nato pa nobena izmed njiju delavnice ni 

vodila ali zato, ker je bila do tega, kar je sama pripravljala, bolj kritična. Sklepamo, da je 

strokovna delavka s komentarjem, da je bilo pri delavnici Spoznavanje kolišč »preveč 
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povedanega v uvodu,« želela povedati, da je bilo v uvodnem delu delavnice preveč teorije, ali 

pa je bila mnenja, da je bilo preveč dejstev povedanih že pri uvodnem pozdravu, ko so učenci 

vstopili v prostore stalne razstave.  

 

S tretjim vprašanjem na anketnem vprašalniku smo želeli ugotoviti, katera od izvedenih 

organizacijskih različic delavnic (prva – le delavnice, druga – delavnice z vodenjem), je bila 

po mnenju strokovnih delavk primerna razvojni stopnji učencev. 

Dve strokovni delavki sta zapisali, da sta bili obe organizacijski različici primerni razvojni 

stopnji učencev. Ena od njiju je komentirala: »Bolj so se za problem izkazali posamezni deli 

npr. puščične/sulične osti, veliko vsebine brez širše slike npr. res ciljano povedano razlike 

med občasno/stalno naselitvijo in vzroke/posledice«. Iz komentarja sklepamo, da bi zaposlena 

drugače oblikovala vsebino delavnic in omenila nekatera dejstva, ki se ji zdijo pomembnejša. 

Pozneje je strokovna delavka pojasnila, da se ji je zdela naloga s sulično in puščično ostjo 

pretežka. Ta strokovna delavka je še študentka z najmanj izkušnjami in tudi najmlajša v 

kolektivu. Strokovna delavka, ki je vodila delavnico Lok, je bila mnenja, da je druga 

organizacijska različica delavnic bolj primerna razvojni stopnji učencev kot prva 

organizacijska različica. Hkrati je komentirala: »4. razred je imel veliko težav pri izdelavi 

loka. Nekateri niso znali narediti vozla, kaj šele pravilno napeti lok.« Na isto vprašanje ena 

strokovna delavka ni odgovorila, druga pa ni odgovorila v celoti, saj je zapisala, da je bila 

prisotna le na eni organizacijski različici (torkova izvedba). Zaposlena, ki je delno odgovorila 

na vprašanje, je za torkovo izvedbo menila, da je bila primerna razvojni stopnji.  

 

Pri četrtem vprašanju smo preverjali, če so se delavnice zdele strokovnim delavcem dovolj 

strokovno (zgodovinsko, arheološko ...) ustrezne.  

Tu so bili odgovori ponovno precej različni. Dve strokovni delavki sta zapisali, da so bile 

delavnice strokovno ustrezne, dvema se niso zdele strokovno ustrezne in sta poleg zapisali 

komentar, ena zaposlena pa je obkrožila odgovor »ne vem«. Strokovni delavki, ki sta bili 

mnenja, da delavnice niso bile dovolj strokovno ustrezne, sta izbran odgovor komentirali: 

»Ne, ker je bilo vmes preveč posploševanja« in »Ne, ker je bila napačna časovna uvrstitev, 

kdaj so koliščarji bivali na Lj. Barju«. Med načrtovanjem delavnic so strokovni delavci 

večkrat izpostavljali dejstva ter želeli vsebine predstaviti tako, kot so predstavljene na 

razstavi. Mi pa smo želeli nekatere vsebine predstaviti na splošno, saj učenci gradijo pojme 

počasi s predstavami in asimilacijo pojmov (Marentič Požarnik, 1992). Tako smo želeli na 

primer pri delavnici Spoznavanje kolišč učencem omogočiti izgradnjo kolišča, le-to bi bilo na 

stiroporju. Učenci bi ga zgradili tako, da bi v stiropor zabadali lesene palčke, vendar se ideja 

strokovnim delavcem ni zdela ustrezna, saj so bili mnenja, da bi učenci lahko prišli do 

napačnih predstav (torej, da bi učenci mislili, da so bila nekoč kolišča resnično postavljena na 

stiroporju). Na koncu so strokovni delavci delavnico načrtovali sami, jo naredili bolj 

teoretično in glede na evalvacijo z njo še vedno niso bili zadovoljni. 

 

S petim vprašanjem smo želeli preveriti, ali so bile delavnice in prijemi izvajalcev zasnovani 

dovolj motivirajoče in če se je to posledično opazilo tudi pri motiviranosti učencev.  
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Ena strokovna delavka je zapisala, da so se ji zdele vse delavnice zasnovane dovolj 

motivirajoče, medtem ko so ostale na vprašanje odgovarjale različno. Dve strokovni delavki 

sta komentirali le delavnico, ki sta jo vodili, in sicer delavnico Lok in delavnico Drevak in 

kolo. Obe sta bili mnenja, da sta bili zgoraj omenjeni delavnici in prijemi izvajalcev 

zasnovani dovolj motivirajoče in da je to pripomoglo tudi k motiviranosti učencev. Zaposlena, 

ki je vodila delavnico Lok, je hkrati le-to tudi komentirala: »Učencem je bilo zanimivo, da so 

lahko sami izdelali lok«. Ena zaposlena je komentirala le prve tri delavnice (Statve, Žrmlje in 

netenje ognja ter Lok), in sicer je ocenila, da so zasnovane dovolj motivirajoče. Ostalih treh 

delavnic (Glina, Drevak in kolo ter Spoznavanje kolišč) ni komentirala. 

 

S šestim vprašanjem smo želeli izvedeti, katero od organizacijskih različic delavnic bi 

strokovni delavci vključili v njihov program. 

Kar 4 strokovne delavke so zapisale, da bi v program vključile drugo različico, ena strokovna 

delavka pa je zapisala, da na vprašanje ne more odgovoriti, ker ni bila prisotna na izvedbi 

obeh organizacijskih različic delavnic. Ostale strokovne delavke so svojo odločitev 

komentirale različno. Ena strokovna delavka je zapisala, da bi v program vključila drugo 

različico, ker se je zdi pomemben ogled razstave z vodičem. Tu se strinjamo, da ogled 

razstave, v primeru, da je učenci še niso videli, lahko predstavlja zanimiv del. Druga 

strokovna delavka je zapisala, da je pri drugi različici vse potekalo bolj strnjeno kot pri prvi. 

Tretja strokovna delavka je zapisala, da se ji zdi, da se pri drugi različici delavnic učenci 

porazdelijo v manjše skupine in se ves razlagalni del izvede na razstavi. Četrta strokovna 

delavka pa je menila, da so bile pri drugi različici delavnic »odstranjene delavnice, ki so bile 

bolj revne z izkustvom« in je zato druga različica ustreznejša. 

 

Pri zadnjem vprašanju so strokovne delavke lahko zapisale komentarje za avtorico izvedenih 

delavnic.  

Dve strokovni delavki nista zapisali ničesar. Ena strokovna delavka je zapisala: »Na koncu bi 

učenci potrebovali več časa za kakovostnejše izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Vprašanja 

so se jim zdela kar težka, posamezna vprašanja smo morali večkrat ponoviti in jih dodatno 

razložiti.« Delavnice so res potekale več časa kot smo okvirno predvideli, zato se je, 

predvsem torkovi skupini, malo že mudilo na kosilo v šolo. Vendar pritiska na njih učitelji 

niso izvajali. Zdi se nam, da je bila večja težava v tem, da je učencem že padla koncentracija 

in zanimanje, saj je bil že čas kosila. Druga strokovna delavka je zapisala: »za takšne 

delavnice bi se morala še bolj strokovno podkovati.« Glede na to, da je bilo po njenem 

mnenju (ki ga je navedla pod 4. vprašanjem na anketnem vprašalniku) preveč posploševanja, 

menimo, da je želela povedati, da bi se morala bolj poglobiti v vsebino delavnic. Smisel 

sodelovanja učiteljev in delavcev muzeja vidimo ravno v tem, da vsak prispeva del s tistega 

področja, na katerem je strokovnjak. Torej učiteljica s področja motiviranosti otrok, 

poznavanja ravni koncentracije, trajanje koncentracije, didaktičnih idej … Menimo, da sta 

arheologinja (zaposlena v muzeju) in vodička po razstavah zgodovinsko zagotovo bolj 

podkovani. Priprave smo jim zato pred izvedbo delavnic tudi poslali v pregled, da sta nas 

opozorili na morebitne napake povezane z vsebino delavnic. Tretja strokovna delavka je 

zapisala: »Pazi na točnost podatkov. Delavnico lokostrelstva bi prilagodila tako, da bi 
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namesto vprašanja o osteh raje vprašala, za kaj vse so koliščarji uporabili različne dele 

uplenjenih živali, iz katerih delov je sestavljen lok in na kaj moramo paziti pri izdelavi tega.« 

Vprašanja o različnih osteh so na prvi pogled res zahtevnejša, vendar so kljub temu učenci 

nalogo na učnem listu, ki je bila povezana s suličnimi in puščičnimi ostmi, reševali uspešno. 

Več kot tri četrtine šestošolcev in polovica četrtošolcev jo je namreč rešilo pravilno. Nalogo 

smo dodali v delavnico in učni list po predlogu tam zaposlene arheologinje. 
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4.7 REZULTATI UČNEGA LISTA 

 

Na delavnicah so učenci sproti reševali tudi učni list Po poteh koliščarjev, s katerim smo 

želeli preveriti, če so bile dejavnosti na delavnicah vsebinsko dovolj razumljivo predstavljene. 

 

Pri prvi nalogi na učnem listu so morali učenci pobravati toliko harpun, kot so jih našli/našteli 

v doživljajskem razstavišču. 

(Primer pravilno rešene naloge 1. naloge.) 

43 od skupno 53 četrtošolcev je nalogo rešilo pravilno, 8 jih naloge ni rešilo pravilno, dva 

četrtošolca pa naloge nista rešila. 33 od skupno 36 šestošolcev je nalogo rešilo pravilno, 3 

naloge niso rešili pravilno. Iz rezultatov lahko razberemo, da so bili šestošolci pri reševanju 

naloge uspešnejši, kar je bilo glede na to, da so dve leti starejši, pričakovano. 

Učenci harpun pogosto niso samo pobarvali, pač pa so jih tudi obkrožili (25 četrtošolcev in 19 

šestošolcev), podčrtali (4 četrtošolci) in prečrtali (4 četrtošolci). Tega nismo šteli kot napako, 

saj smo iskali vsebinsko pravilne odgovore. Podčrtavanje, obkroževanje in prečrtavanje lahko 

pripišemo površnemu branju navodil, navajenosti na obkroževalni tip naloge in podobno.  

Učenci, ki naloge niso rešili pravilno, so pobarvali več harpun ali nobene. Vzrok za to je 

lahko slabše opazovanje razstave, slabše poslušanje in manjše zanimanje za predstavljene 

zbirke ali nezanimanje za učni list.  

 

Pri drugi nalogi so učenci dopolnjevali povedi.  

(Primer pravilno rešene 2. naloge.) 

Četrtošolci so pri izpolnjevanju druge naloge naredili več napak kot šestošolci. Pri 

četrtošolcih so bile vsebinske napake pogostejše kot pravopisne napake, medtem ko je bilo pri 

šestošolcih obratno.  

V prvi povedi so vsi šestošolci pravilno dopolnili prvo prazno črto z besedo ovce, medtem ko 

je 7 četrtošolcev črto pustilo prazno. V nadaljevanju 9 četrtošolcev ni zapisalo, kaj je bila 

posledica gojenja ovc. En šestošolec je zapisal, da so koliščarji posledično imeli kožuh, drugi 

pa, da so posledično imeli ovne. Učenci so imeli težave tudi z zapisom besede volna. 
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Zanimivo je, da je 7 šestošolcev besedo volna zapisalo napačno, in sicer vovna, medtem ko so 

jo tako ali podobno (vouna) zapisali le 3 četrtošolci. Glede na to, da so šestošolci dve leti 

starejši, bi prej pričakovali obratno situacijo. 

Pri naslednji povedi so imeli učenci iz obeh skupin težave pri pravilnem zapisu pripomočka, s 

katerim so koliščarji pridobivali nit. Tu naj omenim, da je na učnem listu prišlo do napake, saj 

ne moremo vedeti, če so koliščarji pripomoček imenovali tako, kot ga imenujemo danes. 2 

četrtošolca in 8 šestošolcev je pripomoček poimenovalo presnica. Pri šestošolcih se je enkrat 

pojavil zapis prepelica pri četrtošolcih pa po enkrat presle, pedica, pestica in prešli. 4 

šestošolci in skoraj tretjina četrtošolcev (16) omenjene povedi ni dopolnilo. 1 šestošolec in 5 

četrtošolcev je menilo, da se pripomoček, s katerim so koliščarji pridobivali nit, imenuje 

statve. Glede na to, da so učenci v sklopu ene delavnice poskušali spresti nit in nato stkati 

blago, sklepamo, da so učenci, predvsem četrtošolci, zamešali različne pojme in postopke. Ne 

izključujemo pa tudi možnosti, da so besedilo le površno prebrali. To namreč zagotovo velja 

za dva šestošolca, ki sta zapisala, da se je pripomoček za pridobivanje niti imenoval lan. 

K boljšim predstavam učencev bi lahko pripomogli tako, da bi učenci poskušali z nitjo, ki so 

jo spredli s preslico, pozneje na statvah stkati blago.  

Naslednjo poved (S pomočjo statev so pridobivali ______) so šestošolci po naših ocenah 

dopolnili precej uspešno, saj so se pojavile le tri vsebinske napake. Dva učenca sta zapisala, 

da se je s pomočjo statev pridobivala nit, en učenec pa lan. Dva učenca povedi nista dopolnila. 

Ravno nasprotno pa so zgornjo poved četrtošolci dopolnjevali precej neuspešno. Kar 20 

četrtošolcev povedi ni dopolnilo. 7 učencev je zapisalo, da se je s pomočjo statev pridobivala 

nit ali niti. 5 četrtošolcev je zapisalo, da se je s pomočjo statev pridobivalo oblačila ali obleke. 

Po enkrat je bila poved dopolnjena z besedo lan ali žrmlje.  

Zadnjo poved so ponovno v večji meri dopolnjevali šestošolci, le 3 namreč povedi niso 

dopolnili, medtem ko je ni dopolnilo kar 22 četrtošolcev. 1 četrtošolec in 4 šestošolci so bili 

mnenja, da se blago, tkanina skupaj sešije s pomočjo niti, kar je poleg šivanke tudi možen 

pravilen odgovor. Trije četrtošolci so zapisali, da se blago skupaj sešije s pomočjo statev, dva 

pa s pomočjo rogov. Po enkrat so četrtošolci zapisali, da se je blago skupaj sešilo s pomočjo 

šila ali živine. Prav tako je bila enkrat namesto besede šivanka zapisana beseda igla. 

 

Tudi pri tretji nalogi so učenci dopolnili poved. 

(Primer pravilno rešene 3. naloge.) 

Pri reševanju tretje naloge so imeli učenci težave z zapisom pripomočka žrmlje. Iznašli so več 

novih poimenovanj za pripomoček. Četrtošolci so različna poimenovanja uporabili večkrat, 

medtem ko so se različna poimenovanja pri šestošolcih pojavila po enkrat. 4 četrtošolci so 

namesto žrmlje zapisali žrnje, 3 so zapisali zmrlje, 2 zrmlje, 1 žrlje in 1 žrmje. Šest 

šestošolcev je zapisalo zrmlje namesto žrmlje. Po enkrat pa se je pojavil zapis žrlje, žrljblje, 
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žmrla, žmrlje in žrvlje. Drugi del povedi so vsi učenci rešili uspešno. Vsi šestošolci so 

zapisali, da so žrmlje iz kamna in prav tako skoraj vsi četrtošolci razen enega, ki je zapisal, da 

so žrmlje iz žrmelj. Celotno nalogo je pustilo prazno 5 četrtošolcev in 1 šestošolec.  

 

Pri četrti nalogi so učenci označili, v kakšnem vrstnem redu poteka postopek netenja ognja. 

 

(Pravilna rešitev glede na prazne črte: 4, 2, 1, 3, 5, 6 ali 4, 1, 2, 3, 5, 6.) 

Učenci so besede, ki opisujejo postopek netenja ognja, različno razvrščali. Skupno je 42 

učencev besede razvrstilo v nepravilnih zaporedjih. Pri četrtošolcih se je na primer zgodilo, da 

so na črte zapisali številke kar po vrsti (osmojena deščica na prvem mestu, iskanje prave 

podlage na drugem, itd.) ali pa, da besed sploh niso razvrstili do konca, medtem ko se to pri 

šestošolcih ni zgodilo. Ti so vse besede razvrstili do konca, težave so imeli le s pravilnim 

vrstnim redom. Pravilen vrstni red ni bil le eden, možnih je bilo več rešitev. Netenje ognja se 

lahko začne tako, da najprej iščemo primerno podlago, kjer bomo pozneje vrteli palico. Lahko 

pa najprej naberemo suho slamo in nato poiščemo primerno podlago. Vsekakor je na tretjem 

mestu vrtenje loka/palice. Nato je četrta po vrsti osmojena deščica, sledi ji iskra in ogenj. Ko 

vrtimo lok ali palico, se iz slame in deščice, na kateri vrtimo palico širi vonj po zažganem, če 

imamo srečo, se iz slame že prične kaditi. Vse našteto ima za posledico osmojeno deščico. 

Kar nekaj učencev pa je osmojeno deščico uvrstilo šele za iskro (26 šestošolcev in 3 

četrtošolci). Šest učencev je na primer zapisalo, da je deščica osmojena še preden se začne 

vrteti lok. Dva učenca sta jo uvrstila na drugo mesto takoj za nabiranjem slame, en učenec pa 

jo je uvrstil na zadnje mesto po vrsti za ogenj.  

Ponovno nekaj več četrtošolcev (7) kot šestošolcev (2) v celoti ni izpolnilo naloge. 

 

Pri peti nalogi so učenci obkrožili, katerega od spodnjih predmetov so našli/videli na razstavi 

in katerega ne. 

 

(Pravilna rešitev: 2. in 3. predmet.) 
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41 četrtošolcev in 33 šestošolcev je obkrožilo prava predmeta. Šestošolci so bili uspešnejši, 

saj so nalogo rešili prav vsi, hkrati pa so le 3 pri obkroževanju naredili napako. 9 četrtošolcev 

je nalogo rešilo napačno, 3 pa so nalogo pustili prazno. 

 

Šesta naloga je vsebovala razpredelnico, v katero so učenci zapisali razlike med puščično in 

sulično ostjo.  

 

 

6. nalogo so četrtošolci reševali na delavnici, kjer so spoznavali kolišča, šestošolci pa med 

vodenjem po razstavi. Sestavili in načrtovali smo jo s pomočjo arheologinje, ki je zaposlena v 

doživljajskem razstavišču. Odgovor smo vrednotili kot uspešno rešen, če je učenec zapisal 

vsaj tri lastnosti (ki so lahko vključevale tudi razlike med puščičnimi in suličnimi ostmi, na 

primer puščična ost je manjša od sulične ...). Naloga se je izkazala za strokovno precej 

podrobno, vendar so jo kljub temu učenci reševali dokaj uspešno, saj jo je pravilno rešilo 

skoraj tri četrtine šestošolcev (26) in več kot polovica četrtošolcev (32). Vsebinsko so si bili 

pravilni odgovori četrtošolcev in šestošolcev podobni, le da je bistveno več šestošolcev 

omenilo, da je puščična ost zataknjena v utor oziroma zarezo v lesenem delu puščice. 

Verjetno je k uspešnemu reševanju naloge pripomogla tudi natančnejša razlaga vodje 

delavnice Spoznavanje kolišč. Učencem je na delavnici pokazala puščico in sulico ter jim 

pojasnila, kaj predstavlja ost pri eni in drugi. Nato so učenci ugotavljali namembnost obeh, 

razlike in podobnosti. Glede na rezultate predvidevamo, da so na podoben način predstavili 

tudi razlike med sulično in puščično ostjo šestošolcem med vodenjem po razstavi.  

21 četrtošolcev in 10 šestošolcev je nalogo rešilo pomanjkljivo, in sicer so v posamičen 

stolpec zapisali 2 značilnosti ali manj. Najpogosteje so zapisovali, da je puščična ost majhna 

in trikotna/trikotne oblike/trikotnik. Zanimivo je, da le 1 četrtošolec ni rešil naloge, saj so v 

povprečju četrtošolci naloge na učnem listu pogosteje pustili nerešene.  

Menimo, da bi lahko bila naloga primernejša razvojni stopnji, če bi jo nekoliko poenostavili, 

in sicer tako, da bi učenci zapisali razlike med sulico in puščico. To so nekateri učenci tudi že 

storili in si s tem nalogo že sami poenostavili. 

 

(Pravilna rešitev: Puščična ost je bila trikotne oblike, manjša, ostra, zataknjena v utor/zarezo palice. 

Sulična ost pa je bila podolgovata, večja, v obliki lista, privezana na daljše držalo.) 
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Pri sedmi nalogi so morali učenci dorisati žival, ki je vlekla voz, in manjkajoče dele voza, 

poimenovati dele voza in govedo, ki je voz vleklo, ter odgovoriti na dve vprašanji, povezani z 

vozom in najstarejšim lesenim kolesom, najdenim na Ljubljanskem barju. Četrtošolci so jo 

reševali na delavnici, kjer so bila učencem predstavljena prevozna sredstva in prevažanje 

tovora v času  koliščarjev. Šestošolci so jo reševali med vodenjem po razstavi.  

 

(Pravilna rešitev: označeno vsaj eno kolo in os, dorisane vsaj dve do tri povezovalne palice v okviru cize (kot je 

prikazano na spodnji sliki), narisana dva tura.)   

 

Slika 20: Rekonstrukcija mlajšekamenodobnega voza, cize z okvirjem v obliki črke A 
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Pri isti nalogi sta sledili še dve vprašanji, povezani z najstarejšim najdenim lesenim kolesom. 

 

(Pravilna rešitev: Kolo je staro 5200 let in je predstavljalo sestavni del voza, s katerim so koliščarji prevažali 

tovor.) 

Večina šestošolcev je pozabila označiti sestavne dele voza/cize in dorisati več povezovalnih 

palic v okvir cize. Le dva šestošolca sta dorisala in označila vse potrebno. 13 šestošolcev je 

dorisalo povezovalne palice v okvir voza, vendar so pozabili označiti sestavne dele voza. 

Ostalih 21 šestošolcev ni dorisalo povezovalnih palic v okvir mlajšekamenodobnega voza.  

Zanimivo je, da so bili četrtošolci pri dorisevanju in označevanju bolj natančni. Kar 38 

četrtošolcev je označilo vse potrebne dele voza in hkrati pravilno dorisalo okvir cize. 15 

četrtošolcev je nalogo izpolnilo pomanjkljivo. Največ učencev je pozabilo dorisati palice v 

okvir cize. Dele voza in govedo so označili in dorisali vsi učenci razen treh.  

Na uspešnejše izpolnjevanje učnega lista je najverjetneje vplivalo to, da so imeli četrtošolci 

prevoznim sredstvom predvsem pa vozu in kolesu (katerega repliko so tudi sestavljali) 

namenjeno celotno delavnico. Tako so nalogo iz učnega lista reševali v času, ko so bili na 

delavnici, medtem ko so jo šestošolci reševali med vodenjem po razstavi.   

 

Pri prvem vprašanju so imeli največ težav četrtošolci. 10 učencev je zapisalo, da je kolo staro 

5900, 5000, 5020 ali celo 3000 let. Eden od učencev je zapisal, da je staro 5200 let, vendar naj 

bi ga po njegovem mnenju koliščarji uporabljali 3050 let nazaj. Tu predvidevamo, da je želel 

zapisati, da so kolo uporabljali v mlajši kameni dobi, ki je trajala vse do 3500 p. n. št. 

Šestošolci s starostjo kolesa niso imeli tolikšnih težav. Vsi razen dveh so zapisali pravilno 

starost najdenega kolesa. Dva učenca pa sta se nekoliko uštela pri zapisu (predvidevamo, da 

gre za površnost) in zapisala, da je kolo staro kar 50 200 let.  

 

Drugo vprašanje so si učenci ponovno poenostavili. Večina je namreč zapisovala, za kaj so 

koliščarji uporabljali voz in ne, čemu je služilo kolo. Le-to je bilo namreč sestavni del voza, s 

katerim so koliščarji prevažali različen tovor. Učenci so tako najpogosteje zapisovali, da je 

kolo služilo prevažanju tovora. Osredotočili so se tudi na tovor, ki naj bi ga kolo prevažalo in 

ga opisovali. Najpogosteje so zapisovali, da je tovor zajemal les, debla, drva, pridelke iz polj 

in vrtov, hrano in potrebščine. Pravilen odgovor na vprašanje sta zapisala dva četrtošolca in 6 

šestošolcev. Med drugim so šestošolci zapisali, da je bila naloga kolesa, da se je vrtelo, 

premikalo, kar bi lahko šteli za vsebinsko pravilen odgovor. 4 šestošolci so zapisali, da je bilo 

kolo del cize in da je služilo prevažanju tovora. Ker so omenili, da je bilo kolo del cize, 
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odgovor lahko štejemo kot vsebinsko pravilen. Ponovno več četrtošolcev kot šestošolcev ni 

izpolnilo naloge, vendar še vedno bistveno manj, kot jih ni rešilo na primer 2. naloge na 

učnem listu. Tako le 4 četrtošolci in 2 šestošolca niso izpolnili celotne naloge. 

V nadaljevanju so učenci pri 8. nalogi poimenovali dele koliščarske kolibe. 

 

(Pravilna rešitev: (od zgoraj navzdol) slamnata streha, leseni koli, lesena stena.) 

8. nalogo so četrtošolci reševali na delavnici, kjer so spoznavali kolišča, šestošolci pa med 

vodenjem po razstavi. 

Delavnica Kolišča je bila edina delavnica, ki je vsebovala veliko frontalne razlage in katere 

vsebine nismo načrtovali mi, pač pa so jo načrtovali strokovni delavci doživljajskega 

razstavišča. Nalogo, ki smo jo načrtovali in je vsebinsko povezana s kolišči, smo po dogovoru 

s strokovnimi delavci vseeno dodali na učni list. Pred reševanjem naloge so bili učenci 

opozorjeni, da ni dovolj, da na črte zapišejo le to, kar vidijo, in naj bodo pozorni tudi na 

material, iz katerega so deli kolibe.  

Naloga je veljala za eno izmed lažjih na učnem listu, vendar so jo kljub temu učenci reševali 

precej neuspešno. Sploh četrtošolci, saj jih je kar 49 nalogo rešilo pomanjkljivo. Večina je na 

črte po vrsti zapisala streha, kol in stena. V nekaj primerih so učenci namesto strehe zapisali 

slama. Da je kol lesen, ni zapisal noben četrtošolec, dva pa sta celo zapisala, da je stena kolibe 

zidana. Naloge nista izpolnila 2 četrtošolca.  

Šestošolci so bili pri reševanju uspešnejši. 14 učencev je nalogo rešilo pravilno, 17 pa 

pomanjkljivo. Delali so enake napake kot četrtošolci. Izmed vseh nalog, te naloge ni rešilo 

največ šestošolcev (5), kar je glede na to, da naloga velja za najlažjo na učnem listu, 

nenavadno.  

 

Pri 9. nalogi na učnem listu so učenci (podobno kot pri 5. nalogi) obkroževali, katere glinene 

ostanke so videli/našli na razstavi. Nalogo so četrtošolci reševali med delavnico Kolišča, 

šestošolci pa med vodenjem po razstavi. 
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(Pravilna rešitev: 1., 3. in 4. predmet). 

39 četrtošolcev in 31 šestošolcev je obkrožilo prave predmete. 13 četrtošolcev in 4 šestošolci 

so pri reševanju naredili napako ali nalogo pomanjkljivo rešili. Večina je obkrožila le dva 

predmeta, in sicer 3. in 4. predmet, obkroževanje napačnih predmetov ni bilo pogosto. En 

četrtošolec je predmete podčrtal, drugi pa prečrtal. 9. nalogo so rešili vsi učenci razen po en 

četrtošolec in en šestošolec. 

 

4.7.1 POVZETEK REZULTATOV UČNEGA LISTA 
 

Učni list so glede na dobljene rezultate uspešneje reševali šestošolci, saj se je pri četrtošolcih 

večkrat zgodilo, da določenih nalog niso rešili do konca oziroma jih niso izpolnili. Pri vseh 

nalogah so bili četrtošolci manj uspešni kot šestošolci.  

Največ preglavic med vsemi devetimi nalogami je povzročala naloga 7, in sicer podvprašanje, 

kjer smo učence spraševali, čemu je služilo najdeno mlajšekamenodobno kolo. Pravilen 

odgovor sta zapisala le dva četrtošolca in šest šestošolcev. Učenci so v večini odgovarjali z 

vidika uporabe, da so koliščarji s kolesom prevažali drva, debla, les, pridelke. V resnici pa je 

bilo kolo le del cize, s katero so prevažali zgoraj našteto, drži pa, da kot del cize omogoča 

prevoz stvari, ki so jih učenci naštevali. Zanimivo je bilo, da so bili četrtošolci pri dorisovanju 

in označevanju delov cize bolj natančni kot šestošolci.  

Med slabše rešenimi nalogami oziroma površno rešenimi nalogami je tudi naloga 8. 49 

četrtošolcev od 53 in 17 šestošolcev od 36 je namreč to nalogo rešilo pomanjkljivo, čeprav 

velja za eno izmed najlažjih nalog na učnem listu. Učenci so kljub ustnim opozorilom pozabili 

dopisati, iz kakšnega materiala je določen del koliščarske kolibe.  

Več težav so četrtošolci imeli tudi z nalogama, kjer so morali dopolnjevati povedi, medtem ko 

so šestošolci nalogi reševali precej uspešno. Zanimivo je, da so šestošolci pri dopolnjevanju 

povedi naredili več pravopisnih napak kot četrtošolci.  

Tako četrtošolci kot šestošolci so najuspešnejše reševali naloge, kjer so obkrožili ali pobarvali 

pravilne rešitve.  
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5. SKLEP 
 

V Sloveniji imamo v primerjavi z drugimi evropskimi državami le nekaj najdišč koliščarske 

kulture, vendar le-ta pomembno pripomorejo k razumevanju prazgodovinskih združb in 

življenja človeka v prazgodovini. V drugih državah so koliščarsko kulturo v različnih 

muzejih, muzejih na prostem in arheoloških centrih že spretno vključili v turistične ponudbe 

in različne izobraževalne programe. V Sloveniji je razvoj tovrstnih programov, čeprav so bila 

prva kolišča na Ljubljanskem barju odkrita že pred 140. leti, še v razvoju. Sicer je v načrtu 

ureditev muzeja na prostem in doživljajskega parka Bobrova vas (Jeraj, 2018), vendar 

trenutno programi še niso na tako visoki ravni kot v tujini. Kljub temu tudi v Sloveniji obstaja 

nekaj muzejev in društev, ki želijo s svojimi programi različnim obiskovalcem približati 

življenje koliščarjev v prazgodovini. To želi tudi pred kratkim odprto doživljajsko razstavišče 

Moja Ljubljanica, ki je bolj poznano pod imenom stalna razstava Moja Ljubljanica na 

Vrhniki. Tamkajšnji strokovni delavci oblikujejo programe za različno stare otroke, predvsem 

osnovnošolce, z različnimi tematikami, ki so predstavljene na stalni razstavi.  

 

Sodelovanje in priprava izkustveno in didaktično zasnovanih delavnic na temo koliščarjev v 

sklopu magistrskega dela se je izkazalo za koristno, saj je izvedba in evalvacija dveh različnih 

organizacijskih postavitev delavnic strokovnim delavcem predstavila pomembne smernice pri 

nadaljnjem oblikovanju delavnic.  

 

Delavnice so bile med učenci in učitelji na splošno dobro sprejete, več sprememb kot učenci 

in učitelji bi vpeljali strokovni delavci. Učenci so vse ponujene delavnice ocenili kot 

zanimive. Najbolj všeč so jim bile dejavnosti, ki niso bile podobne tistim, ki jih lahko izvajajo 

vsakodnevno (na primer streljanje z lokom, netenje ognja, uporaba statev ter mletje žita in 

plodov). Največ učencev je motilo, da delavnice niso bile postavljene v senci, nekaterim pa 

niso bili všeč pripomočki, ki so bili uporabljeni na delavnicah. Največ četrtošolcev in 

šestošolcev bi želelo ostati na določenih delavnicah dlje časa, ker so se jim zdele tako 

zanimive ali pa ker niso uspeli dokončati dela. To je bil tudi najbolj pogost odgovor pri 

vprašanju, kjer smo od učencev želeli izvedeti, kaj bi na delavnicah spremenili. Največ 

učencev si je želelo večkrat priti na vrsto pri delavnici, kjer so streljali z lokom.  

 

Učni list so uspešneje reševali šestošolci, saj se je pri četrtošolcih večkrat zgodilo, da 

določenih nalog niso rešili do konca oziroma jih niso izpolnili. Največ težav so imeli učenci z 

odgovorom na vprašanje, čemu je služilo odkrito mlajšekamenodobno kolo. Le dva 

četrtošolca in šest šestošolcev je pravilno odgovorilo na vprašanje. Četrtošolci so imeli veliko 

težav tudi pri nalogah, kjer so morali dopolnjevati povedi. Zanimivo je, da je najmanj 

četrtošolcev pravilno rešilo 8. nalogo, ki je veljala za najlažjo nalogo na učnem listu. Reševali 

so jo površno, kljub dodatnim opozorilom. Najuspešneje so učenci reševali naloge, kjer so 

obkroževali pravilne rešitve.  

 

Učni list se strokovnim delavkam ni zdel pomemben. Ena strokovna delavka je komentirala, 

da ni potreben oziroma da so učni listi »prevelika klasika«.  
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Mi pa menimo, da učni list šolarjem zagotavlja gradivo, s katerim lahko pozneje pri 

ponavljanju in utrjevanju snovi v šoli določena dejstva lažje prikličejo v spomin. Poleg tega 

učni listi predstavljajo nekaj, kar učenci lahko prinesejo s seboj domov in kot izdelek 

predstavijo staršem. Podobnega mnenja so učitelji, ki so nas pred izvedbo delavnic tudi 

spraševali, kako nameravamo učence zaposliti med vodenjem po razstavi, saj »bodo bolj 

zbrano poslušali, če bodo imeli med vodenjem določene naloge«.  

Učiteljem so se zdele delavnice zastavljene dovolj ali zelo motivirajoče, primerne razvojni 

stopnji in časovno ustrezne. Le ena učiteljica je komentirala, da dolžina vodenja po razstavi ni 

bila ustrezna oziroma je bilo vodenje prehitro. Pri vprašanju, kjer so učitelji ocenjevali število 

aktivnih učencev, smo opazili nerazumevanje vprašanja, saj so nekateri učitelji ocenjevali le 

posamezno skupino učencev, drugi pa skupno število učencev v posameznem dnevu, zato 

rezultati niso merodajni.  

 

Strokovne delavke so aktivnost učencev prav tako ocenjevale zelo različno zaradi težav z 

razumevanjem vprašanja. Na splošno so strokovne delavke ocenjevale, da so bile delavnice 

zasnovane motivirajoče. Obe organizacijski različici delavnic sta dve strokovni delavki 

ocenili razvojni stopnji primerno, ena strokovna delavka je bila mnenja, da je bila druga 

organizacijska različica primernejša razvojni stopnji učencev, druga strokovna delavka pa je 

komentirala le prvo različico delavnic in menila, da je razvojni stopnji primerna. Ena 

strokovna delavka na vprašanje ni odgovorila. Od petih strokovnih delavk sta strokovno 

ustreznost delavnic potrdili dve strokovni delavki, dve sta bili mnenja, da delavnice niso 

strokovno ustrezne, saj je bilo po njunem mnenju preveč posploševanja oziroma je med 

razlago prišlo do strokovne napake, ena strokovna delavka pa se ni opredelila. V program 

stalne razstave Moja Ljubljanica bi štiri strokovne delavke uvrstile drugo organizacijsko 

različico delavnic (tri delavnice in vodenje po razstavi), ena strokovna delavka pa na 

vprašanje ni odgovorila. 

 

Sodelovanje med strokovnimi delavkami muzeja (arheologinja, vodička po razstavah, 

zgodovinarka in dve umetnostni zgodovinarki) in pedagoškimi delavci se je izkazalo za delno 

uspešno, saj strokovne delavke z izvedbo delavnic na koncu niso bile povsem zadovoljne. 

Vsekakor smo mnenja, da je na koncu vedno prostor za izboljšave, zato ne dvomimo v to, da 

bodo strokovne delavke v primeru, da bodo program izvedenih delavnic res vključile v 

muzejski pedagoški program, delavnice dodelale in odpravile pomanjkljivosti.  

 

Sodelovanje šolskih učiteljev in strokovnih delavcev zaenkrat ni pogosta praksa v slovenskih 

muzejih. V zadnjih letih se vse bolj uveljavljajo muzejski pedagogi, ki del študija opravijo na 

Pedagoški fakulteti, s čimer naj bi pridobili potrebna pedagoška znanja. Vseeno pa menimo, 

da so učitelji tisti, ki boljše poznajo razvojne in učne značilnosti ter zmožnosti učencev, ki jih 

učijo. Učitelji se vsakodnevno srečujejo z načrtovanjem in izvajanjem različnih dejavnosti, pri 

katerih morajo vedeti, kaj učence motivira, kakšna je njihova stopnja in časovna zmožnost 

koncentracije ter kakšen didaktičen pristop je potrebno izbrati, da bo določen cilj dosežen.  

Tako lahko učitelji strokovnim delavcem v muzejih v povezavi s tem svetujejo, strokovni 

delavci pa so tisti, ki vsebinsko in strokovno poskrbijo za korektnost in pravilnost določene 
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predstavljene teme. Falk in Dierking (2000) menita, da lahko s sodelovanjem muzejev, šol in 

krajevnih skupnosti ustvarimo novo izobraževalno infrastrukturo za prihajajoče generacije 

otrok. 
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6.2 VIRI 
 

6.2.1 SPLETNI VIRI  

 

- Koliščarski dan. Pridobljeno s: https://www.vdezelikoliscarjev.si/koliarski-dan-2016     

(14. 3. 2018) 

 

- Koliščarski muzej na jezeru Bodensee. Pridobljeno s:  

http://www.dw.com/en/world-heritage-site-prehistoric-pile-dwellings/av-38954657    

(14. 3. 2018)  

 

- Ljubljansko barje. Pridobljeno s: 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/aktivnosti/narava-in-aktivni-

oddih/clanek/ljubljansko-barje/  (14. 3. 2018)  

 

- Mestni muzej Ljubljana, Koliščarji in kolo. Pridobljeno s:  

http://www.mgml.si/ucitelji/za-otroke-od-7-do-9-razreda/koliscarji-in-kolo-8557/ (13. 

2. 2018) 

 

- Otroški muzej v Indianapolisu. Pridobljeno s: 

https://www.childrensmuseum.org/exhibits/all-aboard (26. 9. 2017) 

 

- Razstava Moja Ljubljanica. Pridobljeno s:   

            http://mojaljubljanica.si/razstava-moja-ljubljanica/  (17. 1. 2018) 

 

6.2.2 VIRI SLIK 

 

- Slika 1: Suter, J. P., Schilchtherle, H., Arnold, B., Bellintsni, P., Banchieri, D., Bleuer, 

E. ... Wolf, C. (2009). Pfahlbauten Palafittes Palafitte Pile dwellings Kolišča. 

UNESCO - kandidatura za uvrstitev na seznam svetovne kulturne dediščine ''Kolišča 

na jezerih in barjih okoli Alp'', (str. 14).  

 

- Slika 2: https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/dossiers/unesco-

welterbe--schutz-universeller-schaetze-/praehistorische-pfahlbaustaetten.html (24. 3. 

2018)  

 

- Slika 3: http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/najstarejse-kolo-

z-osjo-na-svetu (24. 3. 2018) 

 

- Slika 4 in slika 5: http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-

barju/najstarejse-kolo-z-osjo-na-svetu, 24. 3. 2018) 

 

https://www.vdezelikoliscarjev.si/koliarski-dan-2016
http://www.dw.com/en/world-heritage-site-prehistoric-pile-dwellings/av-38954657
https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/aktivnosti/narava-in-aktivni-oddih/clanek/ljubljansko-barje/
https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/aktivnosti/narava-in-aktivni-oddih/clanek/ljubljansko-barje/
http://www.mgml.si/ucitelji/za-otroke-od-7-do-9-razreda/koliscarji-in-kolo-8557/
https://www.childrensmuseum.org/exhibits/all-aboard
http://mojaljubljanica.si/razstava-moja-ljubljanica/
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/dossiers/unesco-welterbe--schutz-universeller-schaetze-/praehistorische-pfahlbaustaetten.html
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/dossiers/unesco-welterbe--schutz-universeller-schaetze-/praehistorische-pfahlbaustaetten.html
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/najstarejse-kolo-z-osjo-na-svetu
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/najstarejse-kolo-z-osjo-na-svetu
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/najstarejse-kolo-z-osjo-na-svetu
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/najstarejse-kolo-z-osjo-na-svetu
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- Slika 6: A. Velušček, Koliščarji O koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega 

barja, str. 92. 

 

- Slika 7 in slika 8: Šinkovec in Turšič, Kolo 5200 let, str. 142, 143. 

 

- Slika 9: https://www.vdezelikoliscarjev.si/koliarski-dan-2016  (3. 4. 2018) 

 

- Slika 22: Suter, J. P., Schilchtherle, H., Arnold, B., Bellintsni, P., Banchieri, D., 

Bleuer, E. ... Wolf, C. (2009). Pfahlbauten Palafittes Palafitte Pile dwellings Kolišča. 

UNESCO - kandidatura za uvrstitev na seznam svetovne kulturne dediščine ''Kolišča 

na jezerih in barjih okoli Alp'', (str. 49). 

 

6.2.3 USTNI VIR  

  

- Osebna komunikacija z gospo Emo Marinčič, kustosinjo v Mestnem muzeju v 

Ljubljani, v decembru 2017. 
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7. PRILOGE 
 

7.1 VPRAŠALNIK ZA ČETRTOŠOLCE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Z vprašalnikom želim ugotoviti, če so vam bile današnje delavnice o koliščarjih všeč, če so 

vam bile razumljive in če bi kaj na delavnicah spremenili. Zato vas prosim, da vprašalnik 

čitljivo izpolnite. Vprašalnik je anonimen.  

 

Spol (obkroži):          a) moški                 b) ženski 

Razred (obkroži):     a) 4. razred             b) 6. razred 

 

1. Ali so se ti zdele današnje delavnice o koliščarjih zanimive? Obkroži. 

 

a) Da, ker __________________________________________________________________. 

b) Ne, ker __________________________________________________________________. 

 

Najbolj mi je bilo všeč ________________________________________________________. 

Ni mi bilo všeč______________________________________________________________. 

2. Pri vsaki delavnici obkroži, kako zanimiva se ti je zdela, pri čemer pomeni 1 - zelo ne 

zanimiva, 2 - ne zanimiva, 3 - srednje zanimiva, 4 - zanimiva, 5 - zelo zanimiva.  

Delavnica, kjer smo uporabljali statve, predli nit, 

šivali koliščarsko obleko in spoznali način 

oblačenja koliščarjev.    

1             2             3               4            5 

Delavnica, kjer smo izdelovali lok in z njim 

ciljali v tarčo.       

1             2             3               4            5 

Delavnica, kjer smo spoznavali prehrano 

koliščarjev, trli ječmen, pšenico in lešnike ter 

poskusili zanetiti ogenj.     

1             2             3               4            5 

Delavnica, kjer smo spoznavali načine 

prevažanja tovora v času koliščarjev. 

1             2              3              4            5 

Delavnica, kjer smo oblikovali in okraševali 

posodice iz gline.       

1             2              3              4            5 
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Delavnica, kjer smo spoznavali kolišča.             1             2               3               4            5 

 

3. Obkroži, če bi se na kateri delavnici rad zadržal dlje kot do menjave, in napiši, zakaj. 

3.1. Na delavnici, kjer smo uporabljali statve, predli nit, šivali koliščarsko obleko in 

spoznali način oblačenja koliščarjev.         

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 

3. 2. Na delavnici, kjer smo izdelovali lok in z njim ciljali v tarčo. 

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 

3. 3. Na delavnici, kjer smo spoznavali prehrano koliščarjev, trli ječmen, pšenico in 

lešnike ter poskusili zanetiti ogenj.  

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 

3. 4. Na delavnici, kjer smo oblikovali in okraševali posodice iz gline. 

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 
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3. 5. Na delavnici, kjer smo spoznavali načine prevažanja tovora v času koliščarjev. 

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 

3. 6.  Na delavnici, kjer smo spoznavali kolišča.             

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 

 

4. Ali bi na kateri delavnici rad kaj spremenil? Napiši. 

DELAVNICA  Kaj bi spremenili? 

Delavnica, kjer smo uporabljali statve, predli nit, 

šivali koliščarsko obleko in spoznali način 

oblačenja koliščarjev.         

  

 

Delavnica, kjer smo izdelovali lok in z njim ciljali 

v tarčo.       

 

Delavnica, kjer smo spoznavali prehrano 

koliščarjev, trli ječmen, pšenico in lešnike ter 

poskusili zanetiti ogenj.     

 

Delavnica, kjer smo spoznavali načine prevažanja 

tovora v času koliščarjev. 

 

Delavnica, kjer smo oblikovali in okraševali 

posodice iz gline.       

 

Delavnica, kjer smo spoznavali kolišča.              

 

 

 

 

 



Fefer, J. Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. 

 

86 

 

7.2 VPRAŠALNIK ZA ŠESTOŠOLCE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Z vprašalnikom želim ugotoviti, če so vam bile današnje delavnice o koliščarjih všeč, če so 

vam bile razumljive in če bi kaj na delavnicah spremenili. Zato vas prosim, da vprašalnik 

čitljivo izpolnite. Vprašalnik je anonimen.  

 

Spol (obkroži):          a) moški                 b) ženski 

Razred (obkroži):     a) 4. razred             b) 6. razred 

 

1. Ali so se ti zdele današnje delavnice o koliščarjih zanimive? Obkroži. 

 

a) Da, ker __________________________________________________________________. 

b) Ne, ker __________________________________________________________________. 

 

Najbolj mi je bilo všeč ________________________________________________________. 

Ni mi bilo všeč______________________________________________________________. 

2. Pri vsaki delavnici obkroži, kako zanimiva se ti je zdela, pri čemer pomeni 1 - zelo ne 

zanimiva, 2 - ne zanimiva, 3 - srednje zanimiva, 4 - zanimiva, 5 - zelo zanimiva.  

 

Delavnica, kjer smo uporabljali statve, predli nit, 

šivali koliščarsko obleko in spoznali način 

oblačenja koliščarjev.         

1           2           3           4           5      

Delavnica, kjer smo izdelovali lok in z njim 

ciljali v tarčo.       

1           2           3           4           5         

Delavnica, kjer smo spoznavali prehrano 

koliščarjev, trli ječmen, pšenico in lešnike ter 

poskusili zanetiti ogenj.     

1           2           3           4           5             

Vodenje po razstavi.          1           2           3           4           5     
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3. Obkroži, če bi se na kateri delavnici rad zadržal dlje kot do menjave, in napiši, zakaj. 

3.1. Na delavnici, kjer smo uporabljali statve, predli nit, šivali koliščarsko obleko in 

spoznali način oblačenja koliščarjev.         

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 

3. 2. Na delavnici, kjer smo izdelovali lok in z njim ciljali v tarčo. 

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 

3. 3. Delavnica, kjer smo spoznavali prehrano koliščarjev, trli ječmen, pšenico in lešnike 

ter poskusili zanetiti ogenj.  

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 

3. 4.  Vodenje po razstavi.             

a) Ker sem malokrat prišel na vrsto. 

b) Ker nisem izdelal končnega izdelka. 

c) Ker se mi je zdela tako zanimiva. 

č) ________________________________________________________________________. 
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4. Ali bi na kateri delavnici rad kaj spremenil? Napiši. 

DELAVNICA  Kaj bi spremenili? 

Delavnica, kjer smo uporabljali statve, predli nit, 

šivali koliščarsko obleko in spoznali način 

oblačenja koliščarjev.         

  

 

Delavnica, kjer smo izdelovali lok in z njim ciljali 

v tarčo.       

 

Delavnica, kjer smo spoznavali prehrano 

koliščarjev, trli ječmen, pšenico in lešnike ter 

poskusili zanetiti ogenj.     

 

Vodenje po razstavi.              
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7.3 VPRAŠALNIK ZA UČITELJE  

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

  

Sem Jerneja Fefer, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri razredni pouk. V 

sklopu pisanja magistrskega dela sem pripravila delavnice v doživljajskem razstavišču Moja 

Ljubljanica in jih uspela izvesti tudi z vašo pomočjo. Evalvacija delavnic bo pomembno 

pripomogla k raziskavi, ki jo opravljam v okviru magistrskega dela, in k nadaljnji postavitvi 

delavnic v doživljajskem razstavišču, zato vas prosim, če lahko čitljivo izpolnite spodnji 

vprašalnik. Vprašalnik je anonimen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ali so bile po vašem mnenju delavnice zasnovane tako, da so izpolnjevale cilje iz učnega 

načrta? 

D1: Statve.  DA  NE, ker _____________________________________________________. 

D2: Lok.  DA  NE, ker _______________________________________________________. 

D3: Žrmlje in netenje ognja.  DA  NE, ker ________________________________________. 

D4: Drevak in kolo.  DA   NE, ker ______________________________________________. 

D5: Izdelek iz gline.  DA  NE, ker ______________________________________________. 

D6: Spoznavanje kolišč.  DA  NE, ker ___________________________________________. 

 

2. Koliko učencev je bilo po vašem mnenju naenkrat aktivnih ob izvedbi delavnic v 

doživljajskem razstavišču? 

a) 10-20 

b) 20-30 

c) 30-40 

č) 40-50 

d) 50-60 

 

3. Je bila po vašem mnenju dolžina posamezne delavnice (20 minut) ustrezna? 

D1: Statve.  DA  NE, ker _____________________________________________________. 

D2: Lok.  DA  NE, ker _______________________________________________________. 

D3: Žrmlje in netenje ognja.  DA  NE, ker ________________________________________. 
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D4: Drevak in kolo.  DA  NE, ker ______________________________________________. 

D5: Izdelek iz gline.  DA  NE, ker ______________________________________________. 

D6: Spoznavanje kolišč.  DA  NE, ker ___________________________________________. 

 

4. Katera od organizacijskih različic delavnic je bila po vašem mnenju primerna razvojni 

stopnji učencev? 

 

a) Prva različica. 

b) Druga različica. 

c) Obe organizacijski različici delavnic. 

d) Nobena od različic. 

Če katera od delavnic po vašem mnenju ni bila primerna razvojni stopnji učencev, vas prosim, 

da zapišete, kaj po vašem mnenju ni bilo primerno. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. So po vašem mnenju delavnice in različni prijemi izvajalcev zasnovani dovolj 

motivirajoče? Ste zaznali, da so bili učenci motivirani za delo na delavnicah? 

 

D1: Statve.  DA  NE, ker ____________________________________________________. 

D2: Lok.  DA  NE, ker ______________________________________________________. 

D3: Žrmlje in netenje ognja.  DA  NE, ker _______________________________________. 

D4: Drevak in kolo.  DA  NE, ker ______________________________________________. 

D5: Izdelek iz gline.  DA  NE, ker ______________________________________________. 

D6: Spoznavanje kolišč.  DA  NE, ker ___________________________________________. 
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6. Bi želeli še kaj sporočiti avtorici izvedenih delavnic? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Prosim, izpolnite še nekaj splošnih podatkov o vas. 

Spol:    a) moški          b) ženski 

Pridobljena stopnja izobrazbe: 

a) osnovna šola     b) nižje poklicno izobraževanje   c) srednje poklicno izobraževanje 

č) gimnazijsko, srednje poklicno tehniško izobraževanje 

d) višješolski strokovni program  e) univerzitetni program (1., 2. bol. st.) 

f) magister, doktor znanosti 

Poklic, ki ga opravljam: _______________________________________________ 

 

 

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje. 
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7.4 VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE 

   

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE 

 

Sem Jerneja Fefer, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri razredni pouk. V 

sklopu pisanja magistrskega dela sem pripravila delavnice v doživljajskem razstavišču Moja 

Ljubljanica, in jih uspela izvesti tudi z vašo pomočjo. Evalvacija delavnic bo pomembno 

pripomogla k raziskavi, ki jo opravljam v okviru magistrskega dela, in k nadaljnji postavitvi 

delavnic v doživljajskem razstavišču, zato vas prosim, če lahko čitljivo izpolnite spodnji 

vprašalnik. Vprašalnik je anonimen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Koliko učencev je bilo po vašem mnenju naenkrat aktivnih ob izvedbi delavnic v 

doživljajskem razstavišču? 

a) 10-20 

b) 20-30 

c) 30-40 

č) 40-50 

d) 50-60 

 

2. Je bila po vašem mnenju dolžina posamezne delavnice (20 minut) ustrezna? 

D1: Statve.  DA  NE, ker _____________________________________________________. 

D2: Lok.  DA  NE, ker _______________________________________________________. 

D3: Žrmlje in netenje ognja.  DA  NE, ker ________________________________________. 

D4: Drevak in kolo.  DA  NE, ker _______________________________________________. 

D5: Izdelek iz gline.  DA  NE, ker _______________________________________________. 

D6: Spoznavanje kolišč.  DA  NE, ker ___________________________________________. 

 

3. Katera od organizacijskih različic delavnic je bila po vašem mnenju primerna razvojni 

stopnji učencev? 

a) Prva različica. 

b) Druga različica. 

c) Obe organizacijski različici delavnic. 
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Če katera od delavnic po vašem mnenju ni bila primerna razvojni stopnji učencev, vas prosim, 

da zapišete, kaj po vašem mnenju ni bilo primerno. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

4. Ali so bile po vašem mnenju izvedene delavnice strokovno (zgodovinsko, arheološko ...) 

ustrezne? 

a) Da. 

b) Ne, ker __________________________________________________________________. 

c) Ne vem. 

 

5. So po vašem mnenju delavnice in različni prijemi izvajalcev zasnovani dovolj 

motivirajoče? Ste zaznali, da so bili učenci motivirani za delo na delavnicah? 

D1: Statve.  DA  NE, ker ______________________________________________________. 

D2: Lok.  DA  NE, ker ________________________________________________________. 

D3: Žrmlje in netenje ognja.  DA  NE, ker ________________________________________. 

D4: Drevak in kolo.  DA  NE, ker _______________________________________________. 

D5: Izdelek iz gline.  DA  NE, ker _______________________________________________. 

D6: Spoznavanje kolišč.  DA  NE, ker ___________________________________________. 

 

6. Katero od delavnic bi kot strokovni delavec v doživljajskem razstavišču Moja Ljubljanica 

vključili v vaš program? 

a) Prvo različico, ker ________________________________________________________. 

b) Drugo različico, ker _______________________________________________________. 

c) Obe različici, ker __________________________________________________________. 

d) Nobene od različic. 
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7. Bi želeli še kaj sporočiti avtorici izvedenih delavnic? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Prosim, izpolnite še nekaj splošnih podatkov o vas. 

Spol:    a) moški          b) ženski 

Pridobljena stopnja izobrazbe: 

a) osnovna šola     b) nižje poklicno izobraževanje   c) srednje poklicno izobraževanje 

č) gimnazijsko, srednje poklicno tehniško izobraževanje 

d) višješolski strokovni program  e) univerzitetni program (1., 2. bol. st.) 

f) magister, doktor znanosti 

Poklic, ki ga opravljam: _______________________________________________ 

 

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje 
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PO POTEH KOLIŠČARJEV 

  

1. Pobarvaj toliko harpun, kot si jih naštel v doživljajskem razstavišču. 

                                         

 

2. Koliščarji so redili _____________, zato so že imeli ______________, iz katere so spredli 

nit. Nit so spredli s posebnim pripomočkom, ki se imenuje _______________. S pomočjo 

statev so stkali ________________. Skupaj so ga sešili s pomočjo 

___________________________. 

 

3. Pripomoček, s katerim so koliščarji trli žita, se imenuje ____________ in je 

iz ____________________. 

 

4. Označi, kakšen je bil pravilen vrstni red netenja ognja. 

____osmojena deščica                 ____nabiranje suhe slame          ____vrtenje palice z lokom  

____iskanje prave podlage          ____iskra                                        ____ogenj 

 

5. Kaj od spodnjega, kar je na slikah, si našel na razstavi? Obkroži. 

 

                                 

7. 5 UČNI LIST 
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6. V spodnjo preglednico zapiši podobnosti in razlike med sulično in puščično ostjo. 

Puščična ost Sulična ost 

 

 

 

 

 

7. Doriši žival, ki je vlekla voz in hkrati doriši manjkajoče dele vozu. Žival in dele voza 

poimenuj. 
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 Koliko je staro najstarejše leseno kolo, ki so ga našli na Ljubljanskem barju? (Odgovor dobiš 

na razstavi). _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Čemu je služilo kolo? _________________________________________________________ 

 

8. Poimenuj dele koliščarske kolibe na sliki. 

 
 

9. Katere od spodnjih glinenih ostankov posod si našel na razstavi? Obkroži jih. 

 

 

 

Slike iz 3., 7. in 8. naloge so last doživljajskega razstavišča, slike iz 5. in 9. naloge pa so pridobljene iz:   

https://www.google.si/search?q=moja+ljubljanica+pu%C5%A1%C4%8Di%C4%8Dna+ost&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wjc9uPO-KPUAhXCIVAKHVvRDboQ_AUICygC&biw=1360&bih=653#imgdii=vBzKM8WFlskkYM:&imgrc=u6gBUgk9SUz7iM:  

https://www.google.si/search?q=moja+ljubljanica+pu%C5%A1%C4%8Di%C4%8Dna+ost&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wjc9uPOPUAhXCIVAKHVvRDboQ_AUICygC&biw=1360&bih=653#tbm=isch&q=glineni+ostanki+posod+iz+%C4%8Dasa+koli%C5%

A1%C4%8Darjev&imgdii=ZziYTnBw3B9SGM:&imgrc=kbN9_EdRvEEWXM: 

https://www.google.si/search?q=moja+ljubljanica+pu%C5%A1%C4%8Di%C4%8Dna+ost&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc9uPO-KPUAhXCIVAKHVvRDboQ_AUICygC&biw=1360&bih=653#imgdii=vBzKM8WFlskkYM:&imgrc=u6gBUgk9SUz7iM
https://www.google.si/search?q=moja+ljubljanica+pu%C5%A1%C4%8Di%C4%8Dna+ost&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc9uPO-KPUAhXCIVAKHVvRDboQ_AUICygC&biw=1360&bih=653#imgdii=vBzKM8WFlskkYM:&imgrc=u6gBUgk9SUz7iM
https://www.google.si/search?q=moja+ljubljanica+pu%C5%A1%C4%8Di%C4%8Dna+ost&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc9uPOPUAhXCIVAKHVvRDboQ_AUICygC&biw=1360&bih=653#tbm=isch&q=glineni+ostanki+posod+iz+%C4%8Dasa+koli%C5%A1%C4%8Darjev&imgdii=ZziYTnBw3B9SGM:&imgrc=kbN9_EdRvEEWXM
https://www.google.si/search?q=moja+ljubljanica+pu%C5%A1%C4%8Di%C4%8Dna+ost&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc9uPOPUAhXCIVAKHVvRDboQ_AUICygC&biw=1360&bih=653#tbm=isch&q=glineni+ostanki+posod+iz+%C4%8Dasa+koli%C5%A1%C4%8Darjev&imgdii=ZziYTnBw3B9SGM:&imgrc=kbN9_EdRvEEWXM
https://www.google.si/search?q=moja+ljubljanica+pu%C5%A1%C4%8Di%C4%8Dna+ost&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc9uPOPUAhXCIVAKHVvRDboQ_AUICygC&biw=1360&bih=653#tbm=isch&q=glineni+ostanki+posod+iz+%C4%8Dasa+koli%C5%A1%C4%8Darjev&imgdii=ZziYTnBw3B9SGM:&imgrc=kbN9_EdRvEEWXM

