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Predstavljamo yam te ~erno tematsko ~tevilko Zgodovine v ~oli. Namenili smo jo novej~im arheolo~kim
raziskavam in izsledkom na na~ih tleh. Brali boste lahko
o odkritju do sedaj najstarej~ega znanega glasbila na
sveru, ki ga pripisujejo neandertalcu. Odkritje dopolnjuje
na~e vedenje in pogled na prvega avtohtonega prebivalca
vrste homo v Evropi. V ~Ianku 0 zgodovini arheolo~kih
izkopavanj na Ljubljanskem barju je predsravljeno rudi
odkrirje do sedaj najstarej~ega znanega kolesa na svetu,
ki ga ponazarja rekonsrrukcija. Pregledno so predsravljene
rudi novosri v sloven ski arheologiji na remelju raziskav v
desetlernem obdobju projekta gradnje avtocesr.lzstopajo
zlasti odkrirje poznopaleolirskega rabora pri Zemonu,
tlakovane pori iz bronasre dobe v Rogozi pod Pohorjem,
avgusrejske vojaSke utrdbe pri Obretju in ostanki
priblitno osemdeset zgodnjesrednjeve~kih slovanskih
zemljank in jam pri Novi tabli ob Sobo~kem jezeru. Gre
za najdbe, ki so pomembne v evropskem in svetovnem
merilu, zaro je treba 0 njih spregovoriri rudi pri pouku
zgodovine. Motno je celo obravnavati podobe iz tivljenja
Ijudi v razli~nih obdobjih prazgodovine prek novej~ih
najdb na tleh dana~nje Siovenije. Najdbe zgodnjesrednjeveSkih slovanskih zemljank jutno od Maribora in
v Prekmurju pa lepo dopolnjujejo zgodovino alpskih
Siovanov, vklju~no z novejSimi raziskavami in izsledki 0
zgodovini knetevine Karniole, 0 kateri smo v na~i reviji
pred casom te pisali.

Zgodovini v devetletni osnovni Soli namenjamo posebno rubriko z modelom Ierne delovne priprave za osmi
razred, s katerim v naslednjem Solskem leru nadaljuje
uvajanje prenovljenih u~nih na~rtov za zgodovino ve~ina
osnovnih ~ol v drtavi. Rubrika prina~a rudi nekaj
prakti~nih nasvetov pri snovanju opisnih kriterijev za
preverjanje in ocenjevanje znanja v sedmem razredu. V
osnovno ~olo se vklju~uje rudi vse ve~ otrok s posebnimi
potrebami. Odlo~iIi smo se, da skuSamo u~iteljem
zgodovine, ki pou~ujejo te otroke, olaj~ati dele z objavo
primerov dobre prakse. Tako objavljamo clanek u~itelja,
ki te dolga leta pou~uje zgodovino slepe in slabovidne
orroke. Clanek prina~a zanimive napotke, kako slepim
in slabovidnim otrokom priblitati zgodovino.
Objavljamo tudi ~Ianka obeh vodij zunanjih ocenjevalcev za zgodovino na nacionalnem (drtavnem) preizkusu v trerjem trilerju devetlerke in za zgodovino na
maruri v gimnaziji.
Novosr v reviji je rudi ~Ianek s predstavirvijo zgodovine v bavarskih gimnazijah. Z njim za~enjamo serijo
~Iankov, ki jih bomo namenili seznanjanju s polotajem
zgodovine v rujih ~olskih sistemih, ki so v zadnjih letih
rudi dotivljali Stevilne reforme. Pripravljamo pa rudi
~Ianke, s katerimi vas bomo seznanili z na~ini izobratevanja u~ireljev v rujini in pojmovanji krirerijev dobrih
zgodovinskih u~benikov.
Vilma Brodnik
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Dr. Ivan Turk,
>

In~titut za

arhe%gijo, ZRC SAZU, Ljubljana

Nekaj osnovnih podatkov 0 paleolitskem
najdilcu Divje babe I in njegova problematika
5 poudarkom na najdbi domnevne piscali

)

Arbcolog ne bi smel drugi", vsiljeJJati tllkIno
IIli dmgntno rnzillgo najdb (e) . NjegoJJa naloga je,
dll. predstavi vse, kar "ckdo potrebltje, da si lahko
IIstvari lastno ",,,enje 0 ,'prafll1'jiiJ prazgodol,ine,
kjer >Ii absolutnih dokazov in jill nikoli Ite boo
Zoittilt Horusitzky
Jama Divje babe I v dolini Idrijce (ob~ina Cerkno,
Siovenija) je paleolitsko najdiSce, ki bo ostalo pozna no
predvsem po sporni najdbi najstare~e domnevne piS~ali.
Najdi~~e je v lerih 1978, 1980-1986 izkopaval Mirja

Brodar (ln~rirur za arheologijo ZRC SAZU), ki je poleg
svojega o~eta Sre~ka Brodarja raziskal ve~ino paleolitskih
najdi~~ v Sioveniji. Njegova izkopavanja so bila omejena
na vhodni del jame in so segla do globine 12,5 m, kar je
najve~ja dosetena globina pri paleolitskih izkopavanjih v
Sioveniji. Izkopavanja v osrednjem predelu jame sta v lerih
1989-1999 nadaljevala in kon~ala Janez Dirjec in Ivan
Turk (oba z In~riruta za arheologijo ZRC SAZUl, ki sta
kopala sarno do globine 4,5 m. Vendar sta uvedla
pomembno novos!: vse usedline iz osrednjega del a jame
so bile sprane in pregledane na sirih 0,5 mm, 3 mm in 10

Novejsi arheoloSki

--------------------

mm. Divje ba.be I so zato prvo paleolitsko najdiste v
Sioveniji, ki je bilo tako natantno pregledano.
V tasu izkopavanj je bilo najdiSte ena sama velika
uganka, ki jo je bilo treba reSevati korak za korakom. Do
zakljutka druge faze izkopavanj ni bilo nobenega zagolOvila,
da raziskave potekajo v pravi smeri. TakSnega zagotovila
dejansko nikoli ni, vendar te se slutajno odkrije kljut do
reSilVe glavnega problema, ki ga predstavlja zaporedje
klimatskih faz, slVari niso vet tako tezke.
Divje babe I so priblizno 45 m dolga in 15 m Siroka
horizontalna jama. Jamski rov, ki je danes vet kot 12 m na
debelo zapolnjen s skoraj izkljutno avtohtonimi klastitnimi
sedimenti,' ki so se odlozili pretezno v obdobju OIS 5 in
OIS 3 (Oxygen Isotopic Stage),' se je izoblikoval v dolomitu. Geneza jame ni raziskana. Glede na potencialno
debelino sedimentov (13 do 50 m!) bi lahko sklepali, da
je jama relativno stara, vsekakor pa starejSa od 120 tisot
let, kolikor je trenutno najvetja ugotovljena starost sedimentov.
Vhod v jamo se odpira na osojnem pobotju 230 m
nad reko Idrijco na nadmorski viSini 450 m pod robom
Sebreljske planote (600-700 m n. v.). Jama je bila v mlajSem
pleistocenu bolj ali manj stalen brlog jamskega medveda
in obtasno zatotiSte Ijudi srednjega paleolitika.' Samo na
koncu so jamo bezno obiskali Ijudje iz zatetka mlajSega
paleolitika oz. orinjasjena.' Skupaj je bilo v 22 oz. 26
plasteh odkritih najmanj 14 musterjenskih' (A, NB, B, C,
D 1-2, E 1-2, ElF, FI-3, G in H) in en orinjasjenski horizont
(0). Do vkljutno plasti 8 (horizonti A-D2) so Ijudje
uporabljali tako vhodni kot osrednji predel jame v plasteh
10 - 14 (horizonta E 1-2) pa skoraj izkljutno vhodni predel.
Razen horizonta E 1-2 so vsi horizonti dokaj revni s
paleolitskimi najdbami, kar kaze na kratke in obtasne obiske
jame. Kljub temu so bili odkriti ostanki 20 ognjiSt, od teh
skoraj polovica v plasti 8. Treba je poudariti, da tako veliko
Stevilo relativno dobro ohranjenih ognjiSt ni ravno obitajno
za srednjepaleolitska najdiSta. Plast 8 je postala arheoloSko
zanimiva predvsem zaradi najdbe domnevne piStali.
Pri vseh arheoloSkih in geoloSko-paleontoloSkih raziskavah je kljutna starost najdiSta. To je mogote dolotiti na
razlitne natine, razlitno natantno, vendar nikoli popolnoma
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Dolamitni drobir In skale, kl so se kru~ile s sten in

mapa

izsledki

zanesljivo. V Divjih babah I smo pri dolotevanju starosti
najdiS~a in najdb uporabili predvsem kombinacijo
radiometritnih metod' in nove sedimentoloSke metode. 7
Slednjo sem z Dragomirjem Skabernetom (GeoloSki zavod
Siovenije) razvil posebej za naS primer. Novo sedimento10Sko metoda se bo dalo uporabiti tudi v drugih jamskih
najdiStih, vendar bode za to potrebna obsezna in draga
izkopavanja.
Divje babe I so eno redkih radiometri~no datiranih
najdiSt v Sioveniji, vsekakor pa najdiSte z najvetjim Stevilom
radiometritnih datumov, neprecenljive vrednosti in edino
najdiSte, kjer so bile uporabljene tri razlitne metode
radiometri~nega datiranja. Zato so se pokazale vse
pomanjkljivosti takSnega datiranja, 0 katerih smo tudi
porotali.
Ko smo imeli v Divjih babah I ze 75 radiometritnih
datacij, so jih imeli za vet sto veliko mlajSih najdiSt v severni
Italiji samo priblizno 100 ali povpretno manj kot eno na
najdiSte. Pri tem je treba poudariti, da so tezave pri datiranju
mlajSih najdiSt bislVeno manjSe kot pri datiranju tako starih
najdiSt, kot so Divje babe I. Na Stevilo datacij vpliva tudi
visoka cena, vendar nam datacij na sreto ni bilo treba
platati.
Izvirna slovenska sedimentoloSka metoda je osnovana
na dveh univerzalnih, vendar doslej malo upoStevanih
sestavinah jamskega sedimenta: konge!ifraktih - zaobljeni
kosi napokanega grusta, ki jim je zmrzal stasoma odkruSila
en del gmote; in agregatih - majhne grude, ki so nastale z
lepljenem delcev zemlje.
Procesi, ki so privedli do kongelifraktov in agregatov, so
neprekinjeno potekali v tleh jame, vse dokler se ta niso
dovolj debelo zasula z novimi jamskimi sedimenti, na katerih
so nastala zopet nova tla ali hodne povrSine z najrazlitnejSimi
najdbami. Glavni vir sedimentov so bile stene in strop jame,
ki so se boli ali manj hitro kruSili, zaradi delovanja zmrzali.
Za nastanek konglifraktov in agregatov je bila potrebna
vlaga, za nastanek kongelifraktov pa Se temperature pod
lediStem.
Z ugotavljanjem kongelifraktov in agregatov v plasteh
Divjih bab I sem lahko dolotil zaporedje znatilnih sprememb pleistocenske klime, ki je bila kot vsaka klima
dolotena s temperaturo in vlago (sl. I). Velike spremembe

jame in na lleh preperevale v mani~e kose.

Predzadnja doba (epoha) zemeljske zgodovlne se imenuje pleislocen. PleislOcen ali ledena doba, se odlikuie po ~(evilnih ohladi[Vah, ki so iih v zadniih lrideselih letih nalanlneje
dolotili na podlagi izo(opa kisika 160 In prvolne Milankovjceve aSlronomske teorije 0 vzroklh in poteku pleistocenskih ohladltev oz. poJedenitev. Vsaka globalna ohladitev je
namrel povzrolila povetanje ledenikov na zemlil. z<Hadl cesar ie govar wdi 0 poledenitvah. Ves pleistocen se tako deli na velje ~tevil0 kisikovih Izotopskih stopenj {OIS)' ki tvorijo
t i. univerzalno kronologijo. Poleg te obstaja ~e cela vrsta regional nih kronologij na razlilnih podlagah, ki jih je med seboj telo tetko uskladiti. Pm tako jih je tetko uskladiti s
kisikovimi izotopskimi stopnjami. Vse sodobne kronologlje hudi 015) so podprte z radiometriCnimi lemicami, dolocenimi na podlagi razlilnih drugih izOlopov. V grobem se
pleistocen deli na starejSi {do ca. 800 tisot let pred sedanjostjo). srednji (ca. 800 tisot do ca. 120 tisot let pred sedanjostio) in mlaJSI pleistocen (ca. 120 tisot do 10 tisot let

]

pred sedanjostjo).
Paleolitik ali stara kamena doba se deli na starejSi (do ca. 200 tisollel pred sedanjosljo), srednji (od ca. 200 lisol do ca. 40 lisollel pred seclanjosljo) in mlajSI paleolitik (ad ca.
40 tlsot do 10 tisot let pred sedanjosl jo). Za posamezne dele so znalilne raztilne kuhurno - ralvojne SlOpnje, ki so poimenovane predvsem po francoskih nilldlStih. Paleolitske

4

razlskave imajo nilmrel v Franciji bogato tradicijo.
Orinjasjen (ft. Aurign,Kien) je kullUrno- razvojna stopnja v okviru paleolitika, imenovana po francoskem najdiSlu Aurignac, kjer ie bila prvit ugolovljena in opisana. Traja!a nal bi
vet Iisot leI in se tradicionalno povezuje s pojavom analomsko modernih Ijudi v Evropi. Vrhunec nai bi dosegla okoli ]0 lisot lei pred sedanjoslio. V Siovenitl je najpomembneiSe

5

6
7

najdiSte iI tega lasa Polotka zijalka.
Musterjen (fr. Mousterienl ie kuhurno - ralVojna slopnja v okviru paleolilika, Imenovana po francoskem najdiSlu le HouSlier. Trajala je skorai 200 tisoC let in obsega ves srednji
paleolilik. Zato se deli na vel reaionalnih kullUrno-razvojnih skupin. Njihovi nosilci so bili neandeflalcl. Vrhunec je dosegia v lilsu med 120 tlsot in]5 liso( lei pred sedanjostjo.
V Sioveniji sla najpomembnejSi najdiSCi iz tega lasa Betalov spodmoi pri Postojni in Divie babe I.
Radiomelrija se ukvarja I meritvami rJdioaklivnih izotopov. Uporabili smo melode, ki temeljijo na meritvah radioaktivnega ogljikil 14C, radioaklivnella urana 2]4U in eleklronske
rezonance {ESRI. ki temelji na 1artenju radioaktivnega urana v sedimentnem okolju. Na podlagi leh merilev se polem doloti Slarost materla!ov, kl vsebujeio radioaktivne izotope.
Sedimentologija se ukvarja 5 preuCevanjem sedimemov (usedlin) oz. sedimemnih kamnln.
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v temperaturi, ki sem jih ugotovil za cas okoli 70 tisoc let
pred sedanjostjo (before present, SP), in vlagi, ki sem jih
ugotovili za cas okoli 5Q tisoc SP, se dobro ujemajo z
enakimi spremembami, ugotovljenimi v tern casu drugod
po Evropi in svetu na podlagi drugih virov, kot je npr. pelod
v jezerskih sedimentih in izotop kisika v globokomorskih
sedimentih in v vecnem ledu. Te spremembe so bile drugod
datirane z enakimi metodami kot v Divjih babah I. Zato

jzsledkj

sem lahko v Divjih babah I precej tocno dolocil mejo med
OIS 5 in OIS 4.' Razen tega sem lahko precej natancno
dolocili polozaj vsake posamezne plasti v okviru velikih
klimatskih nihanj, znacilnih za zadnjo poledenitev. Tako
sem opredelil tudi plast 8 in najdbo domnevne piScali v
najbolj via zen in ne prevec hladen odsek OIS 3, ki je bil
tako v Divjih babah I kot v zahodni Evropi na sploSno
hladnejSi in bolj vlazen kot odsek OIS 5 (sl. I).
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Slika 1: Temperaturne
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krivuljo Divjih bob I no
podlogi kongelifraktov.
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ume stitev domnevne piscoli
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zah odni Evrop i.
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8 OIS 5 predslavlja zgodnji del udn;e poledenitve (zgodnji Illacia!), nekak!en uvod v playa mrzlo dobo (pravi glacial), kl 51! Ie lalela y OIS 4 (okoli 70 (isot lei Pled sedanjosljo)
in Ie Irajala vse do konca O[S 2(10 liSOC: lei pled sedanjosljoJ. Zadnja poledenitev SI! deli na zgodnji Rlacial (OIS 51. srednj! iJiaciallOIS" in 3) in pozni glacial (015 2). Najbolj
hladni obdobjl zadnje poledenitve SIa bill v 0 15 .. in D IS 2. Pame ~tevi1ke kisikovih izotopsklh stopen] (D IS) oznatujelo obdobja hladne kllme, neparne ~tevil ke pOI obdobja zmerne
klime. Steviltenje tete ad sedanjosti v preteklosl. Geolo~ka sedanj05t (holocen) ima take oznako D IS I. V zadnji poledenitvi (glacialu) klima nl bila yes tas enaka (hladna ali celo
mrzlaJ. tem vec 50 se menjavala razlitno dolga hladna In topla obdobja.
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Velike spremembe v temperalUri so povzroeile
spremembe v 'okolju, ki jih lahko zaznamo 5 pomoejo
paleontolo~kih najdb. Analize rastlinskih ostankov (peloda
in oglja) in livalskih ostankov (kosti in lOb) v Divjih babah
I so poudile pravilno doloeitev meje med 015 5 in 015 4.
V 015 5 je bilo npr. relativno vee ostankov listavcev kot v
015 3, v sestavu malih sesalcev in v sestavu ostankov
jamskega medveda so velike razlike med ostanki, ki pripadajo 015 5, in ostanki, ki pripadajo 0153 in ~e bi lahko
na~teval.

Izsledke sedimentolo~kih in paleontolo~kih analiz
dopolnjujejo izsledki geokemienih ana liz, ki so bile narejene
na pobudo D. Skaberneta in predstavljajo novost v raziskavah slovenskih paleolitskih najdi~c. Pri tem je ueba poudariti,
da izsledki razlienih analiz niso vedno enoznaeni, predvsem
ne v podrobnostih.
V raziskanih sedimentih Divjih bab I so 5 sedimenti in
procesi zabeleleni posamezni odseki 015 3 in 015 5 med
okoli 120 tisoe in 35 tisoe let BP, manjkajo pa zapisi 0
zelo mrzlih odsekih v 015 2 in 015 4. V sedimentih je torej
mnogo easovnih praznin oz. vrzeli, ki jih je zelo telko
ugotoviti, tudi ee obstajajo za to primerne metode. Se vee
vrzeli je med arheolo~kimi in paleontolo~kimi ostanki, ki
se vsi, razen ostankov jamskega medveda, pojavljajo v
sedimentih sporadieno in v majhnih kolieinah. Podobno je
v drugih najdi~eih, samo da se tam navadno ne ve za vrzeli
zaradi pomanjkanja radiomeuienih datumov in drugih
ustreznih podatkov. laradi vrzeli je zelo tetko primerjati
najdi~ea med seboj in jih tako razlagati.
Razlaga najdb in najdi~e na podlagi ugotavljanja analogij
oz. podobnosti ali razlienosti je zelo priljubljena arheolo~ka
metoda. Sam sem se tej metodi namenoma odrekel in
sem se trudil Divje babe I razlotiti predvsem na podlagi
~tevilnih izvirnih analiz bogatega gradiva, ki sem ga erpal iz
samega najdi~ea. Rezultatov svojih analiz nisem razlagal v
luei rezultatov analiz v drugih podobnih najdiWh 5
podobno tematiko, temvee neodvisno od njih. lato je
pogosto priSlo do neskladja in odstopanja med mojimi
izsledki in izsledki drugih.
Divje babe I so pomembne tako zaradi arheolo~kih
(paleolitskih) kot paleontolo~kih najdb.
Ce zaenem pri paleontologiji, je treba omeniti vee stvari,
pomembnih predvsem za slovensko paleontoloSko stroko.
Te so: najbogatejSa zbirka peloda in oglja, fosilizirani ostanki
lesa, izjemne najdbe ostankov mrzloklVnih vretenearjev v
ognjiWh, izjemne najdbe fosiliziranih tkiv, predvsem dlak
jamskega medveda in njihovih odtisov, zbirka fosilnih
ostankov ptic, najbogatejSa zbirka fosilnih ostankov malih
sesalcev, najdbe nekaterih redkih velikih sesalcev in
predvsem najbogatejSa, podrobna suatificirana zbirka kosti
in lOb jamskega medveda. Vse te najdbe razlienim strokovnjakom omogoeajo vsaj del no rekonstruirati mlaj~epleisto
censko okolje v ~ir~em obmoeju najdi~ea.
Analize peloda, ki sta jih naredila Alojz Sercelj in Metka
Culiberg (Biolo~ki inStitut lovana Hadlija lRC SAlU),

izsledki

omogoeajo grab vpogled v razvoj vegetacije v 015 3 in
015 5. Pri tem je treba upoStevati, da je veliko peloda
razlienih zeliSe prinesel v jamo jamski medved na kOluhu
ali kot hrano v prebavilih. lamski medved je bil namree
vsejed in je ulil tudi veliko rastlinske hrane.
Pelodno sliko dopolnjuje oglje iz ognji~e, ki sta ga
preueila Alojz Sercelj in Metka Culiberg. Kurjava, ki je dala
oglje, je bila umetno odbrana, zato samo na podlagi oglja
ni mogoee dobiti popolne slike drevesne in grmovne
vegetacije. V vseh ognji~eih prevladuje oglje borovca in
drugih iglavcev, oglje listavcev pa je zelo redko. Med ogljem
smo plVie v Sioveniji ugotovili tudi brin in tiso, katerih les
je bil v paleolitiku bolj kot za kurjavo upopraben v druge
namene. Posebnost je nepooglenel fosiliziran les iglavca.
Tako Stevilnih podatkov za pelod in oglje v 015 3 in
015 5 ni v nobenem drugem paleolitskem najdi~cu v
Sioveniji. Kar zadeva oglje, imajo Divje babe I vodilno mesto
tudi v evropskem merilu, tako po kolieini kot pesuosti
drevesnih vrst.
Pri natancnem pregledu vsebine nekaterih neandertalskih
ognji~c sta bili poleg obicajnega oglja najdeni tudi dye
fosilizirani ribji luski in vee kotnih ploWc blavorja
(loltoplaza) ter drugih kuScarjev. Najdbe je dolocila in
obdelala Maja Paunovic (lavod za geologiju i paleontologiju kvartara HAZU). Ostanki predstavljajo zelo redke in
neobieajne najdbe v tako starih ognjiWh. Domnevam, da
gre za ostanke hrane.
V agregatih so se v fosilizirani obliki ohranili mikraskopski ostanki razlicnih livalskih tkiv, med katerimi sem prepoznal posamiene dlake in njihove Stevilne odtise. Fosilizirane
dlake jamskega medveda so posebnost Divjih bab I.
Prieakujem, da jih bode odkrili tudi v drugih najdiWh z
jamskim medvedom.
Divje babe I so trenutno edino paleolitsko najdiSce v
Sioveniji z bogato zbirko pleistocenskih malih sesalcev,
katerih ostanki so bili najdeni v razlienih plasteh v osrednjem
delu jame. Najdbe sta nataneno obdelala Boris KryStufek
(Prirodoslovni muzej Siovenije) in Borut To~kan (In~titut za
arheologijo lRC SAZU). Skupno sta ugotovila 22 vrst,
najvec glodalcev in nekaj lulkojedov ter netopirjev. Med
glodalci je bila ugotovljena belonoga mi~, ki jo danes v
Sioveniji ni vee, livi pa ~e vedno ponekod v Alpah. Vse
ostale vrste so Se vedno prisotne na ozemlju Siovenije,
ceprav ne vse v okolici najdi~ea.
Najdbe velikih sesalcev, ki jih preueuje Borut ToSkan,
so kolicinsko skromne, vendar zelo raznolike, saj jih
predstavlja kar 21 vrst, brez jamskega medveda. V glavnem
so to ostanki zveri, med katerimi sta dye vrsti, ki sta bili pri
nas v tem casu sploh plVic ugotovljeni in sta tudi sicer zelo
redki. To sta: leopard in polarna lisica. Omembe vredni so
tudi ostanki risa in jamskega leva. Neobieajna je najdba
prstne kosti nosoroga ali mamuta, ki gotovo ni livel v
idrijsko-cerkljanskem hribovju. lelo verjetno so kost prinesli
iz oddaljenih nilinskih predelov v jamo Ijudje.
Najvec ostankov pripada jamskemu medvedu, ki ga
preueujejo Ivan Turk, Irena Debeljak (PaleontoloSki inStitut
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Ivana Rakovca lRC SAZU) in Borut To~kan . Med izkopavanji
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1000 osebkov, ki so p\lginili v zimskem brlogu, med
izkopavanji M. Brodarja pa je bilo odkopanih vsaj ~e enkrat
toliko osebkov. Divje babe I trenutno razpolagajo z najvetjo
in najbolj kakovostno ~tudijsko zbirko jamskega medveda
v Sioveniji, ki je pomembna tudi v evropskem merilu.
lamski medved je bil najvetja zver, s katero so imeli
paleolitski lovci in nabiralci v Divjih babah I stalen stik,
teprav je niso lovili. Vendar niso ostali brezbritni do
ostankov jamskega medveda, predvsem kosti, ki so se jim v
velikem ~tevilu ponujale v jamah brlogih kot naravne zaloge
hranljivih in drugih koristnih snovi. Sicer so se Ijudje v
tekmi za jame izogibali jamskemu medvedu, kar se je jasno
pokazalo pray v Divjih babah I. ki so jih skoraj 100 tisot
let stalno poseljevali jamski medvedi in obtasno tudi Ijudje
paleolitske dobe. Tako jamski medved kot tlovek sta jamo
Divje babe I bolj potrebovala v 015 3, ko je bila klima
manj prijazna kot v 015 5. Paleontologinja I. Debeljak je
na podlagi najdb zob in izvirnih metod ugotovila, da velika
vetina ostankov pripada osebkom, ki niso bili starej~i od
enega leta. Do leta natantno je ugotovila tudi najvet jo
doseteno starost posameznih osebkov (30- 32 letl. ki je
precej vi~ja od manj natantnih ocen drugih strokovnjakov.
Ugotovila je, da so lahko zrastli stalni lObje pri jamskem
medvedu kasneje kot zrastejo pri tivetem rjavem medvedu.
Gre za odmik do 7 mesecev, ki ga nakazuje neskladje
med mesecem smrti (september oz. oktober), dolotenim
po primerjavah izra~tanja stalnega lObovja pri rjavem
medvedu, in pritakovano smrtnostjo koncem zime ali v
zatetku pomladi. Paleobiolog B. To~kan in I. Debeljak sta
na podlagi kosti ~ap in lOb podotnikov dolotila tudi razmerje med spoloma, ki se med drugim razlikujeta tudi v
velikosti telesa in lObovja. B. To~kan je ugotovil, da je v
015 5 prezimovalo in posleditno poginilo vet samic kot v
0153, ko je pri~lo do vdora samcev in posleditno povetanja
njihovih ostankov. V OIS 5 je tudi vet ostankov mladitev
kot v 015 3, kar povezujemo z vetjo prisotnostjo samic z
mladiti. la medvede je znano, da se samice z mladiti ilOgibajo samcev, ker ti ogrotajo mladite. lato nikoli ne prezimujejo skupaj.
Pionirske analize izotopskega sestava produktov metabolizma v kosteh mladiCev in odraslih jamskih medvedov
iz Divjih bab I. ki jih je opravil E. Nelson (Simon Fraser University, Kanada), so potrdile staro domnevo, da so jamski
medvedi v jami tudi prezimovali. Na vlOrcih kosti jamskega
medveda iz Divjih bab I je E. Nelson razvijal tudi sedaj
splo~no uporabno metoda AMS-datiranja na podlagi
kostnega kolagena. Na istih vzorcih sva z D. Skabernetom
naredila pionirsko analizo slednih elementov iz sku pine
tivljenjsko potrebnih prvin.
Ce sem dozdaj na~teval stvari, ki jih v obiCajnih arheolo~kih publikacijah Ie redko sretate, je tas, da se lotim
arheolo~kih, tj. paleolitskih najdb, ki predstavljajo sarno
manj~i del informacije, ki so nam jo ponudile Divje babe I.

Od raziskovalcev na terenu je bilo odvisno, koliko te
informacije je bilo ob zakljutku izkopavanj izkori~tene in
koliko za vedno izgubljene.
Paleolitske najdbe niso tako enoznatne kot paleontolo~ke. lato so pri teh motne razlitne razlage, do katerih je
pri~lo predvsem potem, ko je bila v plasti 8 najdena
domnevna pi~Cal, narejena iz stegnenitne kosti mladega
jamskega medveda (sl. 2). Njena starost je bila z razliCnimi
metodami ocenjena med 40 in 50 tisot let pred sedanjostjo (BP). Glavne zasluge za dolotitev 'absolutne' ali
radiometritne starosti plasti 8 in drugih plasti v najdi~tu
imata vrhunska strokovnjaka Erie Nelson (Simon Fraser
University, Kanada) in Bonnie Blackwellova (Williams College, ZDA).

Sliko 2: Domnevno piscal iz plosli 8 v Divjih babah I. Foto F. Stele.

Paleolitske najdbe v Divjih babah I predstavljajo predvsem razliCne oblike kamnitih orodij. Potem so tu ~e ko~Ceni
izdelki, ki so znatilni predvsem za mlaj~i paleolitik. Najvet
ko~tenih izdelkov (konic), ki usrrezajo splo~nim tipolo~kim
kriterijem, je bilo najdenih v plasti 2, ki po tasovnem kriteriju
brez dvoma spada v mlaj~i paleolitik (orinjasjen). Vendar
se posamezni domnevni ko~teni izdelki pojavljajo tudi v
starej~ih plasteh, vse do plasli 20. laradi preprostih, testo
improviziranih, oblik so tetko prepoznavni. Razen tega komaj
ustrezajo tipolo~kim kriterijem. Vendar vse to ne pomeni,
da v dolocenih primerih ne gre za izdelke tloveka oz. artefakte.
Kamnita orodja, znaCilna za celoten paleolitik, se lahko
razliCno razlagajo.
Po splo~nem prepritanju arheologov, ki se je v 100
letih komaj kaj spremenilo, naj bi neandertalci, tako kot
anatomsko moderni Ijudje (AML), izdelovali posamezne
vrste kamenih orodij, dolotene oblike. Te oblike so osnova

Novejsi

arheoloSki

za tipologijo, tipologija pa omogoCa, da lahko sledimo
spremembam' oblik in nastanku novih oblik v Casu in
prostoru. Tipologija rcrej predpostavlja, da so oblike vnaprej
doloCene na podlagi spoznanj in predstav obrtnikov 0 tem,
kak~en mora biti izdelek, da bo lahko slulil svojemu
namenu. Medtem ko tak~na predpostavka nedvomno drti
za veCji del mlaj~ega paleolitika, pa mislim, da samo del no
drli za starej~a obdobja paleolitika, odvisno od razmer, v
katerih so delovali na~i davni predniki. Ce so bili Ijudje pri
izdelavi in predvsem pri uporabi izdelkov [orodij) prisiljeni
ali celo navajeni improvizirati, oblika orodja ni veC vnaprej
popolnoma doloCena, temveC se lahko med uporabo spreminja. Ce so bili Ijudje sposobni svoje izdelke, ki se po
preprostosti moCno razlikujejo od na~ih zapletenih izdelkov,
uporabiti za katero koli opravilo, oblika izdelka sploh ni
veC pomembna. To pomeni, da je treba marsikateri njihov
izdelek obravnavati in razlagati kot unikal, ne pa skupaj z
drugimi podobnimi izdelki, ki naj bi vsi predstavljali isti tip
orodja, ki se poCasi izpopolnjuje in razvija v skladu z na~imi
predstavami 0 razvoju. DrugaCe povedano, Ce so nekateri
izdelki podobni ali razliCni, ni nujno, da so bili taki
zami~ljeni. Podobni so lahko, ker so Ijudje z njimi opravljali
podobna improvizirana opravila na enakih materialih, zaradi
Cesar so se prvotno razliCni izdelki podobno preoblikovali.
RazliCni so lahko, ker so z njimi opravljali razliCna improvizirana opravila na razliCnih malerialih, zaradi Cesar so se
prvotno podobni izdelki razliCno preoblikovali. Izhodi~Cna
oblika izdelkov je namreC odbitek kremena z oSlrimi, vendar
krhkimi rezilnimi robovi, ki se med uporabo preoblikujejo.
Vendar vsa kamena orodja niso izdelana iz kremena. V
Divjih babah I smo na~1i orodja, narejena iz dolomita, ki je
tam matiCna kamnina za razliko od kremena, ki je tujek in
so ga v jamo prinesli Ijudje. Orodja iz dolomita so dokaz,
da so Ijudje, Ce ni bilo pri roki drugega, uporabljali tudi
manj primerno ali celo neprimerno kamnino, skralka
improvizirali in izdelali nekaj, Cesar arheolog normal no ne
priCakuje. Tak~ne nepriCakovane izdelke je, prviC, telko
odkriti in, drugiC, telko dokazati, ker so narejena iz
"neustreznega" materiala. Vendar jih izdaja oblika in obraba
robov, ki tako kot pri domnevni pi~Cali ne more biti izkljuCno
naravnega izvora.
Za kamnita orodja, najdena v Divjih babah I, domnevam,
da so bila veCnamenska, univerzalna orodja, namenjena
predvsem obdelavi lesa. Za skoraj vsa je znaCilno, da so
moCno izrabljena. PrepriCan sem, da je njihova oblika v
veCini primerov prej stvar uporabe kot zamisli. Da je to
molno, sem dokazal s poskusi, ki so pripeljali do novih
odkritij 0 uCinkovitosti teh na videz preproslih kamenih
izdelkov.
Tipologija kot naCin sporazumevanja med strokovnjaki,
ki sloni na dana~njih predstavah 0 orodjih in uporabi orodij,
je lahko zavajujoCa, Ce vodi k napaCnemu sklepanju. To se
je pokazalo v razpravi 0 pi~Cali, ki se v glavnem vrti okoli
tehniCnega vpra~anja, kdo ali kaj je naredil[o) luknje. Te so
bistveni element vsake pi~Cali in so takoj po odkritju
neobiCajne najdbe sprolile pri nekaterih domnevo, da gre
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za pi~Cal. Alternativna domneva, ki sem jo skupaj s prevzeto
domnevo 0 pi~Cali postavil v prvi objavi najdbe, je bila, da
je luknje naredila veCja zver z zobmi.
Preden se lotim tehniCnega dela vpra~anja domnevne
pi~Cali, moram na kratko osvetliti arheolo~ko ozadje celotnega
vpra~anja .

Ce nekdo izhaja izkljuCno iz konvencionalne tipologije
paleolitskih najdb in tega, da so vsi izsledki ekipe, ki je v
Divjih babah I obravnavala problem za problemom, netoCni,
vkljuCno z datacijami, lahko postavi Casovni okvir celotnega
najdi~Ca med 30 in 40 tisoC let pred sedanjostjo plus
minus nekaj tisoCletij. To je Cas t. i. prehoda iz srednjega v
mlaj~i paleolitik, povezanega z zamenjavo [genocidom?)
neandertalcev z anatomsko modernimi Ijudmi, oziroma je
to tematika, ki je zelo priljubljena med arheologi in
paleoantropologi. Ce se stvari prikalejo ~e Crno-belo:
izumrle neandertalce kot manj sposobne, nazadnja~ke in
necivilizirane, anatomsko moderne Ijudi pa kot sposobnej~e
tekmece in napredne nosilce zametkov moderne [zahodne)
civilizacije, je jasno zakaj Divje babe I dvigujejo s svojimi
najdbami, predvsem pa z najdbo pi~Cali toliko prahu.
Ker arheologija ne pozna absolutnih dokazov, je molno
vsako stvar spodbijati, tudi Ce za to ni sprejemljivih
protidokazov. Tako lahko nekdo npr. trdi na podlagi oblik
kamnitih orodij, da v Divjih babah I ni musterjena, ampak
nekaj, kar spominja na mlaj~i paleolitik, ne glede na to, da
se stvari Casovno ne ujemajo, Ce se Casovni okvir doloCi
neodvisno od paleolitskih najdb. Na podlagi tak~ne
predpostavke se lahko ski epa, da je pi~Cal naredil anatomsko
moderni Clovek ali da je neandertalec pi~Cal ukradel ali
kako drugaCe pri~el do nje, nikakor pa je ni sam naredil,
ker tega ni znal.ln tako naprej do absurda. lal se od odkritja
pi~Cali dogajajajo nesmiselne reCi, in to predvsem po zaslugi
tistih, ki najdi~Ca ne poznajo, ker niso nikoli na njem delali,
hoCejo pa razlagati rezultate, ne da bi poznali njihovo ozadje
in okoliWne, ki so privedle do njih. Razlogi za tak~no
poCetje so razliCni, predvsem prestilni. Zato se doselke
drugih pogosto podcenjuje, namesto da bi se vanje dvomilo
izkljuCno na podlagi dobro utemeljenih dokazov. V razpravi
o tem, ali smo v Divjih babah I na~li pi~Cal ali ne, je bilo
premalo objektivne in konstruktivne kritike in vse preveC
neutemeljenega kritiziranja. To je lepo povzel francoski
kolega madiarskega rodu, Fran(ois Z. Horusitzky.
Ce ponovim bistvo celotne razprave 0 pi~Cali in napredka,
ki je bil doseien v ~estih letih, lahko ugotovim naslednje:
V zaCetku so nasprotniki ideje 0 pi~Cali spodbijali
predvsem Clove~ki izvor lukenj, ker so mislili, da morajo
biti luknje izvrtane ali izdolbene, kar bi se takoj videlo. Ker
se to ni videlo, so luknje pripisali delovanju zveri, ki kost
naluknjajo z zobmi, ne da bi jo vrtale ali dolble. Tako so
avtomatsko prevzeli mojo drugo domnevo in jo smatrali
za dokazano. Niso pa pomislili, da lahko obstajajo tudi
drugi, preprostej~i in uCinkovitej~i naCini za izdelavo lukenj
razen vrtanja in dolbljenja. Ti naCini zanje niso obstajali,
ker jih niso pozna Ii, bolje reCeno prepoznali, Ceprav so
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imeli namig zanje pred nosom, ne samo v Divjih babah I,
temvet tudi v drugTh najdi~tih, Namig so bili konitasto
oblikovani izdelki, ki so bil~vvelikem ~tevilu najdeni v Divjih
babah I, pa tudi v drugih tako starih najdiWh. Eden od teh
izdelkov, ki je imel jezitasto oblikovano konico je bil ~e
posebej primeren za luknjanje. Zato sem posku~al s tak~nim
izdelkom v kost narediti luknjo brez vrtanja in/ali dolbljenja.
Ni mi uspelo, kot ni uspelo mojim nasprotnikom, ki so
imeli tako ~e en dokaz vet, da lukenj v domnevni pi~tali
niso mogli narediti Ijudje, kar je pomenilo, da so bili Ijudje
- neandertalci manj sposobni kot zveri, ki so v razlienih
najdiWh tudi dejansko naluknjale vet kosti, kar ni nihte, z
mana na telu, nikoli zanikal.
Kar ni uspelo uradni arheologiji, se je z mojim posredovanjem posretilo Ijubiteljskemu arheologu Giulianu Bastianiju v Italiji. 5 ponaredkom konitastega arodja, za katerega
sem domneval, da je slulilo za izdelavo lukenj, je naluknjal
kost na natin, ki se je zdel pred tem vsem nemogot. Na
podlagi Bastianijevega odkritja in lastnih poskusov s kamnitimi orodji sem na~el med kamenimi izdelki iz Divjih bab I
vee posrednih dokalOv za izdelovanje lukenj, predvsem v
obliki znatilnih po~kodb konitastih orodij. Najbolj prepritljiv dokaz so bili majhni odlomki konic, na katere ni bil
pred odkritjem pi~tali nihee pozoren. Te odlomke je brez
spiranja in natantnega pregledovanja spranih sedimentov
tudi telko najti.
Nasprotniki pi~tali so se po tem odkritju osredotoeili
na iskanje sledov zverskih lOb na domnevni pi~tali, ki so
jih povelOvali z nastankom lukenj.
Na domnevni piStali je dejansko vet po~kodb, ki bi jih
lahko naredila(e) zver(i). Vendar razlaga teh po~kodb ni
tako enoznaena, kot bi nekateri hoteli, pray tako ni mogoee
dokazati, da so po~kodbe in luknje vzrotno povezane. Zveri
bi lahko obdelale kost, preden bi Ijudje iz nje naredili pi~tal
ali potem, ko je bila pi~tal le narejena. Poznamo namree
ko~tene izdelke, rahlo mlaj~e, kot je na~a pi~tal, ki so jih
po~kodovale zveri z lObmi, vendar za te izdelke anatomsko
modernih Ijudi nihee ne trdi, da so jih naredile zveri. Jasno,
da ne, saj za moderne Ijudi veljajo v paleolitski arheologiji
druga merila kot za neandertalce! To navajam zato, da se
vidi, kako lahko "znanost" manipulira z dokazi.
Nasprotniki pi~tali so mi otitali, da sem se posebej
trudil narediti luknje, ki bi bile cim bolj podobne luknjam
na domnevni pi~tali. Na vseh originalnih in na vecini
poskusno narejenih lukenj namrec ni bilo sledov kamenega
orodja, s katerim so bile luknje izdelane. Nasprotniki so
zato razmi~ljali takole: Ker ni sledov, tudi ni dokaza. Zato
domneva 0 pi~tali ni pravilna. Nasprotno pa so sledovi
zverskih zob, zaradi tesar je pravilna druga domneva. Ker
so bili izsledki poskusov moteci, so jih razglasili za
neveljavne oziroma so jim odrekli mot argumenta ali pa
so jih preprosto zamolcali.
Ker poskusi nasprotnikov niso prepricali, smo z njimi
nadaljevali. Dejansko je to staril Fran~ois Zoltan Horusitzky
v Franciji in odkril, da se luknjo v kost lahko naredi tudi s
ko~tenim ~ilom, ki ga uporabimo kot prebijac, ce poprej s
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kamnitim orodjem izdolbemo plitko vdolbino, v katero
nastavimo ~ilo. To pa je natin, ki je motno podoben
prediranju z lObmi, zaradi cesar so tudi luknje na mot
podobne luknjam, ki jih naredijo lObje. Seveda pri tak~nem
luknjanju ne ostane nobena sled kamnitega orodja.
Nazadnje se je izkazalo, da je luknje v kost mogote
narediti na natin, za katerega ni noben udelelenec vetlerne
debate pomislil, da je sploh mogot, teprav je bil v teoriji
poznan. Ce smo arheologi za svoje odkritje 0 tem, kako bi
bile lahko izdelane luknje, rabili pet let, lahko samo
ugibamo, koliko let so za to rabili neandertalci, ki so z
opazovanjem livali lahko pri~li do podobnega odkritja. To
se je lahko zgodilo, ker so imeli za odkritje na voljo vee
deset tisoe let in ker so nedvomno pozna Ii tako kamnite
konice kot ko~eena ~ila, ki so potrebna za izdelovanje lukenj.
Oboje smo med drugim na~1i tudi v Divjih babah I, v
razlienih plasteh 015 3 in 015 5, samo da bi nekateri radi
te izdelke (predvsem ko~tene), tako kot pi~tal, pripisali
anatomsko modernim Ijudem (AMl). V tem primeru bi bili
ti izdelki dokaz za zgodnjo prisotnost AMl v Evropi, kar je
teoretieno sicer molno, vendar iz tega easa v tem prostoru
ni znana nobena skeletna najdba AMl, temvet samo skeleti
neandertalcev. Vsi skeleti AMl, najdeni v Evropi, so mlaj~i
od 35 tisot let in zato mlaj~i od vseh plasti v Divjih babah
I, razen plasti 2.
Najdba domnevne pi~cali v Divjih babah I je (bila)
enkratna, kar zadeva ~tevilo in razporeditev lukenj. Kot prva
tako stara najdba ne more imeti primerjav, razen morda v
lesenih piSealih, ki pa se niso ohranile. Zato je trditev, da
lahko na~o najdbo potrdijo samo podobne najdbe,
nesmiselna. Tudi najdba prvega lesenega kopja, ki je vsaj
petkrat starej~e od najdbe domnevne pi~tali, je bila dolgo
brez primerjave, kar pomeni, da je bilo treba dolgo takati
na podobno najdbo.
Ce bi kost piStal naluknjale zveri, bi pritakovali vet
podobnih najdb glede na ogromno ~tevilo kosti jamskega
medveda in ~tevilo zveri, ki jih je bilo nedvomno vee kot
Ijudi. Vendar tak~nih najdb v Evropi, kjer poznamo vee 100
kosti z razlienimi luknjami, ni (bilo), razen dveh: ene v jami
Istallosko na Madlarskem in ene v jami Ueglloch v Avstriji.
Obe najdbi sta lahko tasovno zelo blizu najdbi iz Divjih
bab I. Pred kratkim se jim je pridrulila podobna najdba na
Portugalskem, ki je lahko povezana z otro~kim grobom
bodisi me~anca med neandertalcem in anatomsko
modernim tlovekom bodisi zelo poznega neandertalca. Tisti,
ki zavratajo domnevno pi~tal iz Divjih bab I, so pri novi
najdbi izkljutili molnost, da gre za pi~eal, ceprav bi lahko
bila najdba del grobnih pridatkov, ki so v tem casu le
povsem obitajni.
Nekaj vee je najdb kosti z enG samo luknjo, ki se jih da
v dolocenih primerih razloliti kot domnevne pi~tali. Kosti
z enG luknjo so bile v vecjem ~tevilu najdene v Potocki
zijalki in nekaterih drugih slovenskih kot tudi v avstrijskih
najdi~eih. Vsa slovenska najdi~ca naluknjanih kosti so vee
tisoc let mlaj~a od Divjih bab I, kjer so kosti z enG samo
luknjo zelo redke. Vse to kale, na molnost, da se luknje v
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kar zaradi premajhnega odmika obeh lukenj ni verjetno,
kosteh gostijo v doloCenem Casu, ko se po Evropi pojavijo
bi se udrtina gotovo odlomila, zaradi bocnega pritiska
tudi druge najdbe kosti z veC luknjami oziroma domnevne
in nastala bi velika nepravilna luknja. Ker bi udrtina
piSCali, domnevnOlizdelki AML
zmanjSala trdnost lupine, bi jo zob na strani udrtine
Enako redke so kosti z enD luknjo v drugih delih Evrope,
latje predrl kot zob na nasprotni strani, ki v tern primeru
kjer prevladujejo predvsem naluknjane prstnice jelenjadi,
verjetno sploh ne bi naredil luknje.
ki so te dolgo znane v najdiSCih srednjega in mlajSega
paleolitika in jih nekateri razlagajo kot lovske tvitgalke (tudi
VpraSanje piScali ima razen Cisto tehnicnega dela, ki je
neandertalske), medtem ko drugi zavraCajo misel, da gre
bil doslej zelo natancno obdelan s strani razlicnih avtorjev,
za izdelke CloveSkih rok, in se zavzemajo za razlago, po
tudi biokulturni del, ki pridobi na pomenu, ce se sprejme
kateri naj bi prstnice naluknjale zveri. Slednji so svojo trditev
domneva, da najdba predstavlja piscai.
podkrepili z aktualnimi opalOvanji in jih posploSili na vse
Razprava 0 piScali se je dejansko zaCela z zanikanjem
fosilne najdbe naluknjanih prstnic. Vse to se je dogajalo
obstoja neandertalske glasbe, kar je velik nesmisel. V
pred odkritjem domnevne piSCali v Divjih babah I. RazliCna
zborniku "Zacetki glasbe - The Origins of Music, MIT Press
mnenja in staliSCa so se z novo in nepriCakovano najdbo z
1999" se poucimo, da je glasba univerzalni pojav v
redkimi izjemami poenotila v tern, da najdba nikakor ne
tivalskem svetu in da clovek v tern pogledu ni nobena
predstavlja piSCal. Enaka usoda je doletela druge podobne
izjema. Glasba se zaCne te pri tutelkah, kjer nekatere
najdbe z enD ali veC nenavadno umeSCenimi luknjami iz
obvladajo do 14 napevov, se nadaljuje pri ptiCih, kjer je
podobnih najdiSC.
blizu 4000 ptic pevk, od katerih posamezne obvladajo, ne
Pri tern so se namenoma prezrle ugotovitve slovenske
boste verjeli, 1000-1800 pesmi in konca pri sesalcih. Vse
ekipe raziskovalcev, ki so temeljile na eksperimentiranju z
ptice pevke se pesmi nauCijo, med sesalci pa sarno tjulni,
umetnim lObovjem, s Cimer smo preizkusili nasprotno
kiti delfini in netopirji. Najmanj muzikaliCni so primati, pri
hipotelO. Eksperimenti so jasno pokazali:
katerih pojejo sarno giboni in seveda clovek.
Ne glede na zgoraj povedano je glasba predvsem
• da bi bile luknje na piSCali lahko narejene sarno s kanini
(podoCnjaki), in sicer s toliko zaporednimi vgrizi kolikor CloveSka kategorija, tako kot jezik. Eno je nesporno
povezano z drugim. Domneva se, da sta se jezik in glasba
je lukenj;
• da zver, ki bi grizla sarno s kanini, ne bi mogla poravnati razvila skupaj na racun povecanja motganov med evolucijo
cloveSke vrste. Pri Cloveku podobnih opicah (npr. Simpanzih)
lukenj tako kot so poravnane na domnevni piSCali:
bi lahko govorili 0 zametkih glasbe (kriCanje z bobnanjem),
• da bi se kost pri luknjanju z zobmi razklala;
• da bi zobje predrli kost veCkrat na izboCeni strani, kjer ne pa 0 zametkih jezika zaradi odsotnosti referencnih klicev,
je lupina tanjSa, kot na ploSCati strani, kjer se nahajajo tj. klicev, s katerimi bi oznacevali dolocene predmete. Za
tri od Stirih motnih lukenj na domnevni piSCali. Enako- razvoj govora in glasbe pri neandertalcu ni nobenih
merno delovanje obeh kaninov se namrec prenese na anatomskih ovir, saj neandertlaci v tern pogledu niso bili
en lOb, cim kost popusti pod enim od lOb. Zato kost drugaCni od anatomsko modernih Ijudi (AML). Poleg
anatomskih kazalcev za obvladovanje govora so pomembni
ponavadi predre sarno en lOb.
tudi arheoloSki kazalci, kot so dokazi roCne spretnosti,
Nasprotna stran v svojih dokazih tudi ne upoSteva:
vedenjski vlOrci, kot sta umetnost in religija, ter dokazi
• da sta luknja pod luknjo, ki bi sicer lahko nastali pri zapletenih dejavnosti, povezanih z bivaliW. Vsega tega
prediranju z lObmi, preblizu skupaj. Zaradi nepopolne neandertalcem v celoti ne moremo odrekati. Kot druga
okluzije kaninov, ki se povecuje z velikostjo zob, bi morali vrsta so imeli lahko nekoliko drugacen stil, ki je nam tetko
biti luknji bolj odmaknjeni druga od druge, kot dejansko prepoznaven, ali preprosto niso imeli prilotnosti, da bi
nadaljevali z razvojem tako kot njihovi tekmeci AML
sta;
Glasba in pies sta, zaradi svoje drutabne vloge, Ijudem
• da udrtina na robu ene od popolnoma ohranjenih
omogocila
povelOvanje v sku pine, vecje od drutine, kar je
lukenj, ki se sedaj razlaga kot odtisek enega od kaninov,
bilo
zelo
pomembno
za pretivelje. Zato so korenine glasbe
ki je povezan z luknjo na nasprotni strani, narejeno z
zelo stare, verjetno starejSe od izuma ognja, orodij in bivaliSL
drugim kaninom in ki sicer ustreza odmiku vecjih
Od vokalne do inStrumentalne glasbe je potem sarno Se
kaninov, ni mogla nastati pred luknjo, ob kateri se
korak. Ce se je prvi prepriCljiv dokaz za ta korak naSel v
nahaja, ker te luknje ni mogel narediti lOb, Ce je bila
Sioveniji in ne drugje, ni 10 naSa krivda in z najdbo
prej pod njo te druga luknja. V tern primeru bi eden od
domnevne piScali v Divjih babah I se bode morali slej ko
lOb zdrsnil v obstojeco luknjo in bi jo sarno povecal
sprijazniti tudi njeni nasprotniki.
oziroma bi razklal kost, drugi lOb pa ne bi imel nobene
motnosti, da predre ali poSkoduje kostno lupino, ker bi
se vsa sila prenesla na prvi lOb;
• da udrtina na robu luknje ni mogla nastati pri ugrizu,
pri katerem drugi lOb ne bi predrl kostne lupine. Pri
ponovnem ugrizu, ko naj bi nastali luknja pod luknjo,
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LjUBLjANSKO BARjE
DOHI KOLISC
Ceografski oris in nastanek
Ljubljanskega barja

PleSivica in drugi vrSaci na obrobju. Glavna vodna tila je
reka Ljubljanica, Pomembni so rudi njeni priroki, kor so

Ljubljansko barj e je jutni del Ljubljanske kotline in meri
163 km '. Nad poplavnim osredjem kotline (nadmorska
viSina 287- 290 mJ se dvigajo Sinja Gorica, Blama
Brezovica, Bevke, Ko sranjevica, Grit, Vn anje Gorice, Grmez,
Babna Gorica, s 390 m nadmorske vi Sine najviSji osamelec

Ljubljansko barje je nasralo z ugrezanjem obsetnega
obmocja Ljubljanske kotline, ki sra se ji v zadnji fazi prikljutili

I

A lah in F. Adamit , l jubliansko barle,

BorovniWca, ISka, IWca, Zrnica in GradaStica. '

Se Ljubljansko polje in Ljubljansko barje. Ljubljanska kotlina
v SirSem smislu obsega celorni ugreznjeni del od Ljubljane
do Jesenic, v otjem smislu pa Ljubljansko po1je in Ljubljan-

v: Enciklopediia Sloveniie 6, 26 2-2 63, Ljubljana 19 9 2.
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sko barje. Sir~a kotlina je starej~ega nastanka. Svojo zasnovo
je dobila pred priblitno tridesetimi milijoni leti, medtem
ko sta Ljubljansko ~olje in Ljubljansko barje mlaj~i, nastali
pred priblitno dvema milijonoma let. Barje prepredajo ~te
vilni prelomi, ob katerih so se pogrezali posamezni kamninski bloki. Najgloblje je Barje v svojem jugovzhodnem delu.
V tern delu so zaznali najve~jo poglobitev, ki jo je potrdila
tudi vrtina pri Crni vasi. Ta je dosegla globino 117 m. Od
teh poglobitev se dno postopoma dviga do obrobja
oziroma do osamelcev, ki so dejansko pod mlade naplavine
nepotopljeni deli dna Ljubljanskega barja in so ostali na
suhem. Njihova geolo~ka sestava ustreza sestavi obrobja
in podlage. Vse udornine, ki so nastale s pogrezanjem, je
zapolnila povr~inska voda s svojimi usedlinami in nanosi.
Dno Barja se je zato zaradi novih obremenitev ~e hitreje
pogrezalo. V petsto letih se je spustilo za en meter.
Na Ljubljanskem barju sre~amo menjavanje prodnatih,
glinenih in ~otnih plasti. Enkrat je Barje bilo velika prod nata
ravan s posameznimi vodnimi zalivCki, drugi~ je bolj ali
manj plitvo jezero z bogato floro in favno, tretji~ zopet
neprehodno mo~irje in ~oti~~e. Zgornji del vrtine pri Crni
vasi kate, da se kmalu pod povr~jem nahaja priblitno
petnajst metrov debela plast poltarice, v~asih prepredena
s plastmi peska. V njej dobimo bogato favno poltev in
~koljk. Poltarica oziroma jezerska kreda dokazuje, da je po
zadnji ledeni dobi na Ljubljanskem barju obstajalo jezero.
Ker letijo ostanki koli~~arskih naselbin pove~ini neposredno
na poliarici, domnevamo, da so koli~~a stala na vodi. Na
podlagi lege naselbin sklepamo, da so stale na obretju
tedanjega jezera in da so se skozi ~as skupaj z jezerom
premikale proti sredi~~u Ljubljanskega barja, ki ga je v
drugem tiso~letju pr. Kr. dokon~no preraslo barje. To
dokazujejo plasti nad poltarico, ki so bogate z rastlinskimi
ostanki: to so rjava glina, ~otno blato, ~ota in humus. Sota
nastaja v mo~virnih obmo~jih, kjer morajo vladati posebne
razmere za njen nastanek.ldealne so takrat, kadar se ozemlje
enakomerno pogreza, tako da ne pride niti do osu~itve
mo~virja niti do ojezeritve.

Zgodovina raziskovanj
koliscarskih naselbin na
Ljubljanskem barju
Raziskovanje koli~~arskih naselbin na Ljubljanskem barju
delimo na ve~ raziskovalnih obdobij, ki predstavljajo smiselne,
med seboj lo~ene celote:
I. obdobje odkritij prvih prazgodovinskih najdb na Ljubljanskem barju (od okoli 1826 do 1875);
2. obdobje odkritij prvih koli~~arskih naselbin (od 1875
do 1908);
3. raziskovanje koli~~ v dvajsetem stoletju (od 1931 do
1996);
4. najnovej~e raziskovalno obdobje (od leta 1995 naprej).
2 V IJlelku ~estdese{ih lei 19. stoleli,}.
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1. Obdobje odkritij prvih prazgodovinskih najdb na Ljubljanskem
barju
Cas med letoma 1826 in 1875 ozna~ujemo kot obdobje
odkritij prvih prazgodovinskih najdb na Ljubljanskem barju.
To so rotene in kamnite sekire ter drevaki. Odkritja
povezujemo z osu~evalnimi deli, z gospodarskim rezanjem
~ote in izgradnjo t. i. 'Jutne teleznice'. Za to obdobje je
zna~ilno, da doma~i u~enjaki najdb ~e niso znali pravilno
vrednotiti. Sele novica, da je Ferdinand Keller v SVici leta
1854 odkril ostanke prazgodovinskega koli~~a, jih je toliko
vznemirila, da so za~eli najdbe iz daljne preteklosti, ki so
iih na~1i pri raznih delih na barju bolj natan~no beletiti. In
~rav zaradi posami~nih najdb so drutno s tujimi u~enjaki
p~edvideli podobne naselbine, kot so jih odkrili v Svici in
kTalu nato' ~e na Koro~kem v Avstriji, tudi na Ljubljanskem
bartu. Dogodki v sedemdesetih letih 19. stoletja so
upravi~enost domneve potrdili.

2. Obdobje odkritij prvih
koliscarskih naselbin
Za~etek obdobja odkritij koli~~arskih naselbin moramo
postaviti v mesec julij 1875. leta, ko so delavci pri kopanju
jarkov ob Itanski cesti naleteli na ostanke koli~~arjev:
vertikalne kole, tivalske kosti in stare lon~enino. 0 odkritju
je bil obve~~en Dragotin Detman, muzejski kustos v
Ljubljani, ki je z izredno naglico organiziral prva uradna
arheolo~ka izkopavanja v Sioveniji. V treh izkopavalnih
sezonah je raziskal oziroma odkril tri koli~~a na ledinah
Kepje in v Partih na levem bregu g~ice in dve koliW na
ledini Spodnje mosti~~e na njenem desnem bregu. Po
Detmanovem pri~evanju so na najlep~e kerami~ne najdbe
naleteli leta 1876, ko so bili najdeni tudi kalupi in skoraj
vsi bakreni predmeti z Itanskih koli~~.
Zaradi odmevnosti odkritij so koli~~arji in njihova kultura
nenadoma posta Ii zanimivi in ne presene~a, da se je kmalu
nato zelo pove~alo ~tevilo novih najdi~~ z najdbami. Med
raziskovalci in odkrite1ji tako beletimo ponovno Detmana,
grofa Attemsa in ~tevilne druge po imenu neznane iskalce
starin. Leta 1907 in 1908 je na Ljubljanskem barju raziskoval
tudi prvi ~olani arheolog, ki je deloval na Siovenskem, Walter
Smid. V Notranjih Goricah je izkopal zelo veliko koli~~arsko
naselbino. tal je kmalu zatem zapustil Siovenijo in od~el
na novo slutbeno doltnost v avstrijski Gradec. To je tudi
obdobje, ko so izjemne koli~~arske najdbe z Ljubljanskega
barja postale slavne zunaj detele Kranjske. V svojih ~tudijah
so jih enakopravno obravnavali vodilni raziskovalci evropske
prazgodovine, kot so bili Moritz Hoernes ter nekoliko
kasneje Oswald Menghin in V. Gordon (hilde.
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3. Raziskovaoje kolisc v dvajsetem
stoletju
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bljanskega barja. Tako je biolog Alojz Sereelj obdelal palino10Ski profil kolista Zalotniea, ukvarjal se je tudi z ksilotomskimi analizami, tj. z determiniranjem lesnih vrst, Ivan
S Smidovim odhodom na Stajersko so na Kranjskem in Rakovee pa se je ukvarjal 5 kostnimi ostanki z barjanskih
kasneje v Sioveniji kolista z Ljubljanskega barja utonila v kolist.
Leta 1953 je bilo odkrito tudi kolisCe Resnikov prekop
pozabo. Sele leta 1931 je namret Rajko Lozar z izdajo
pri
Igu.
Ob tej prilotnosti je Jesse na prostranem obmotju
Vodnika po zbirkah Narodnega muze;a v L;ubl;ani (1931)
ponovno opozoril na v svetu takrat te znamenito kolistarsko severno in severovzhodno od Iga zastavil vet sond. Pri
kulturo z Ljubljanskega barja. Lotar je bil tudi pobudnik izkopavanju ob Strojanovi vodi je naletel na te prekopane
novih terenskih raziskav na Barju, ki jih je moral zaradi plasti, ki jih je povezoval z Deimanovimi izkopavaliSCi. S
zamude, nastale 5 pogajanji 0 odskodninskih zahtevkih sondiranjem je ugotovillego petega Deimanovega kolisCa.
lastnikov zemljist, nastopa slabega vremena in nato vojne S sondo I pa je odkrili novo koliste, kasneje imenovano
kmalu prekiniti. 0 njegovem zanimanju za kolistarje kaiejo Maharski prekop, in ne Cetrtega Deimanovega kolista, kot
stevilni prispevki v strokovnih revijah, ki so izsli pred drugo je Jesse napatno domneval. V tern obdobju so z intenzivnimi
svetovno vojno in med njo. Lotar je bil prvi pri nas, ki se je topografskimi obhodi ledine Kepje in v Partih severna od
posvetil nekaterim terminoloskim problemom. Z motnimi Iga odkrili se dYe novi lokaciji 5 koliStarskimi najdbami.
Leta 1957 je Jesse ponovno sondiral na obmotju koliSta
argumenti je za stavbe na kolih utemeljil izraz koliste. Bil
Resnikov
prekop. To sondiranje in sirSe zastavljeno raziskoje tudi eden izmed prvih, ki je zelo poglobljeno, po takrat
vanje
leta
1962, ki ga je vodil prof. Korosee, je pokazalo,
veljavni znanstveni metodi, tasovno umestil kolistarske
naselbine in najdbe z Ljubljanskega barja. Zal je ta imenitni da gre za kolisCe z najstarejso keramiko na Barju. Med
raziskovalee po drugi svetovni vojni odsel iz Siovenije. Umrl sondiranjem na Resnikovem prekopu v letu 1957 je Jesse
odkril tudi kolistarske najdbe na ledini Gornje mostiste,
je leta 1985 v Zdrutenih drtavah Amerike.
Lotarjevo vztrajno osveStanje 0 davnih kolistarjih je nekaj sto metrov stran od Resnikovega kanala.
V petdesetih in v zgodnjih sestdesetih letih so bile
obrodilo mnogo sadov. Med drugo svetovno vojno so tako
objavljene
tudi pomembne kolistarske najdbe iz Ljubljaniee,
kopaCi pri kopanju novih jarkov okoli Blame Brezoviee
naleteli na veC nepoznanih kolistarskih naselbin, ki so zelo ki so bile najdene v okolici Spiee v Ljubljani. Ze od leta
spremenile sliko 0 razprostranjenosti kolisC na Ljubljanskem 1883 je namret na obstoj koliSta v Ljubljani opozarjalo
barju. Izkazalo se je, da poleg ze znanih kolist v okoliei Iga, vet avtorjev. Se pred drugo svetovno vojno Lotar omenja
pri Notranjih Gorieah in na obmotju Ljubljane obstajajo navpitno zabite kole pod nekdanjim Marijinim kopaliSCem
koliStarske naselbine tudi okoli osamelca Blatna Brezoviea. ('Marien Badom') na Spiei.
Leta 1963 so na kolistu Resnikov prekop ponovno
Kmalu po drugi vojni je izslo deja Antona Melika
L;ubl;ansko mostiScarsko ;ezero in dediScina po n;em zastavili veC poizkusnih sond z namero, da se ugotovi obseg
(1946). Kljub temu, da Melik obravnava barje z geografskega naselbine. Raziskovanje je vodila Tatjana Bregant. Istega
in zgodovinskega stalista, se je kot domatin, po rodu iz leta je bilo zastavljeno tudi obsetnejse sondiranje na ledi(rne vasi na Ljubljanskem barju, posvetil tudi mostistarjem, nah v Partih in Kepje. Izkopali so vet kot 82 manjsih sond
kakor jih on imenuje. V poglavju 0 mostiStarjih in njihovi in kontrolni jarek ob Partovskem kanalu. Namen sondiranj
kulturi obsetno predstavi problematiko kolist na je bil izkljutno topografski: razvozlati ze od Lotarja naprej
Ljubljanskem barju. Se posebej iztrpen je njegov seznam aktualen problem lege Detmanovih izkopavalist. Sonde so
drevakov in drugih plovil. V povojni arheoloski literaturi pa prinesle mnogo novih podatkov, toda lege Detmanovih
se Melikovo deja najpogosteje navaja predvsem zaradi sond na obmoCju med Itansko eesto in IStieo niso odkrili.
V letu 1969 je Narodni muzej izdal pomemben katalog
njegove hipoteze 0 obstoju t. i. 'mostistarskega jezera'.
Leta 1953 je pritel z raziskovalnim delom na Ljubljan- najdb z Itanskega, ki jih je izkopal Detman: Na;dbe 5
skem barju Josip Korosee, nestor povojne slovenske pra- koliScarskih naselbin pri Igu na L;ubl;anskem bar;u. Avtorja
zgodovinske arheologije. S kolegom Staskom Jessetom in sta Paola in Josip Korosec. To deja je se vedno ena izmed
studenti arheoloskega seminarja je izkopaval na kolistu najvet eitiranih arheoloskih publikacij, ki so kdaj koli izsle
lipovee pri Blatni Brezoviei. S pomotjo domaCinov je isto v Sioveniji.
leto odkril Se vet koliStarskih naselbin okoli Blame
Leta 1970 so se zatela ponovna arheoloska izkopavanja
Brezoviee: Za meinarijo, koliste v blitini Zrniee, Za strugo na Ljubljanskem barju. Bregant je zastavila sondo na ledini
itn. V tern letu je bilo odkrito tudi koliste SivCev prekop, ki Spodnje mostiste, v blitini prve Jessetove sonde iz leta
je opredeljeno za najmlajSe koliste na Ljubljanskem barju. 1953. KoliSCe, ki je v literaturi pozna no pod imenom
Naslednje leta pa je bilo odkrito koliste Zalotniea pri Maharski prekop, so raziskovali tudi v letih 1972, 1973,
Kamniku pod Krimom.
1974, 1976 in 1977 Raziskali so povrSino 1208 m' . Na
Korosee je k raziskovanju naselbine pri Blatni Brezoviei Ljubljanskem barju tako prviC dobimo pomembne podatke
in Zalotniee pritegnil raziskovalce drugih strok; slo je za o notranji organiziranosti prazgodovinske koli sCa rske
pomembne za Cetke interdiseiplinarnega raziskovanja Lju- naselbine. Raziskovanje Maharskega prekopa je izredno
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pomembno tudi zato, ker so ob arheolo~kih izkopavanjih
potekale ~(evilne naravoslovne raziskave]
Ceprav so razi~kovalci najdbe s koli~ta Maharski prekop
sprva datirali v obdobje pred znamenitimi Delmanovimi
koli~ti, je kasneje prevladalo mnenje, da sodijo v bronasto
dobo. Sele pozneje so na osnovi ~tevilnih radiokarbonskih
datumov: palinolo~kih analiz ter nenazadnje tudi s tipolo~ko analizo keramike to tezo ovrgli in naselbino pravilno
postavili v 4. tisotletje pr. Kr.
Med izkopavanji na Maharskem prekopu so zastavili
vet poizkusnih sond na drugih mestih po ledini Spodnje
mosti~te in pri tern odkrili ~e nekatere koli~tarske naselbine
oziroma najdbe, ki naj bi bile sotasne najdbam s koli~ta
Maharski prekop.
Leta 1974 je Zorko Harej zasadil lopate na koli~tu v
Notranjih Gorieah. Odkril je mesto, kjer je v zatetku stoletja
izkopaval Smid. Zaradi izkopa kanalizaeijskega jarka, ki je
presekal koli~tarsko kulturno plast je na koli~tu v Notranjih
Gorieah zastavil ~e nekaj sond tudi v letu 1979.
Harej pa je veliko bolj znan po raziskovanju na koli~tu
Parte, ki ga je vodil v letih 1976 do 1981. V eni izmed
izkopavalnih sezon je odkril zaradi polara seseden horizontalni del koli~tarske hi~e, doslej edino najdbo te vrste
na Barju.
Leta 1979 so v sklopu priprav na izgradnjo Ijubljanske
julne obvozniee na severovzhodu Barja potekale intenzivne
arheolo~ke terenske raziskave, ki so skupaj z rezultati
predstavljene v posebnem zborniku Arheo/oSka zaSCitna
raziskovanja na Ljubljanskem barju v lew 1979, I. del, kjer
je prvit objavljen preeej natanten popis prazgodovinskih
najdi~t z Ljubljanskega barja.
Naslednje pomembno poglavje v raziskovanju Ljubljanskega barja je povezano z delovanjem Davorina Vuge. Med
njegova pomembna odkritja lahko ~tejemo najdi~ta kamnite
industrije. Prvo najdi~te tak~ne vrste je Vuga odkril ie leta
1974 na ledini Gmajna severno od Iga. Skupaj z Ivanom
Turkom sta nato odkrila najdi~ta Za hribom, Zamedvediea.
Sv. Lovrene, Kanale, Njiva, Plu~e, Breg, Postrane itn. Na
najdiWh, kot so Gmajna, Postrane, Vrbitev hribee in Breg,
so bile zastavljene tudi manj~e sonde. Pri vetini teh najdi ~t
predpostavljamo, da gre za sledove predneolitske, tj. srednje
kamenodobne ali mezolitske poselitve barja. Leta 1982 je
Vuga objavil tudi zelo popularen arheolo~ki vodnik z
naslovom Ljubljansko barje v arheoloSkih obdobjih.
V priblilno tern tasu, natantneje leta 1984, je v ArheoloSkem vestniku iz~el prispevek nem~kega prazgodovinarja
Hermanna Parzingerja, v katerem so s tipolo~ko analizo
lontenine prviC doslej pravilno kronolo~ko razvr~Cene koli~tarske naselbine Ljubljanskega barja. Po membna pa je tudi
ugotovitev, da je bila poselitev koli~c na Ljubljanskem barju
predvsem tesno povezana z dogajanjem v srednjem Podonavju.
In kontno je med raziskovalci na Ljubljanskem barju, ki
so zaznamovali dvajseto stoletje, potrebno omeniti ~e Janeza
3
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Dirjeea. Pod vodstvom Tat jane Bregant je

veC let opravljal

arheolo~ki nadzor nad Ci~Cenjem glavnih odvodnih jarkov.

Dirjee Se danes velja za odlitnega poznavalea koli~Carskih
najdiSC na Ljubljanskem barju. Eden izmed rezultatov
njegovih prizadevanj je ponovno odkritje pozabljenega
koli~ta v blilini Zrniee, kjer je leta 1987 tudi sondiral. Odkril
je tudi koli~te Na mahu pri Blatni Brezoviei, Stare gmajne
pri Verdu ter nedavno ~e koli~tarsko naselbino Cre~nja pri
Bistri. Izkopal in dokumentiral je vet drevakov. Danes je
zaposlen na InStitutu za arheologijo ZRC SAZU, kjer aktivno
sodeluje pri najnovej~ih raziskavah na Ljubljanskem barju.
Leta 1996 je bila v Cankarjevem domu postavljena
razstava 'Pozdravljeni, prednameil' V okviru razstave je T.
Bregant na ambieiozen in privlaCen naCin predstavila njen
pogled na Barjanska koli~Ca. Nekak~en povzetek skoraj
polstoletnih raziskav, v katerih je bila vetinoma tudi sarna
udeleienka. To je bilo hkrati njeno zadnje avtorsko delo, v
katerem obravnava koliSta z Ljubljanskega barja, pred smrtjo
leta 2002. Ker se je od postavitve razstave do danes slika
o koli~Carski dobi na Ljubljanskem barju v mnogotem zelo
spremenila, se zdi smiselno, da ravno to razstavo razumemo
kot mejnik, zakljutek obdobja raziskovanj v dvajsetem
stoletju.

4. Najnovejse raziskovalno obdobje
na Ljubljanskem barju
Neodvisno od postavitve razstave ' Pozdravljeni. prednamei! Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka' v
Cankarjevem domu smo leta 1995 na In~titutu za
arheologijo ZRC SAZU v sodelovanju z Dendrokronolo~kim
laboratorijem Katedre za tehnologijo lesa Biotehni~ke
fakultete v Ljubljani, ki ga vodi Katarina (ufar, zateli z
arheolo~ko-dendrokronoloskimi raziskavami na Ljubljanskem barju. V prvem obdobju so bile raziskave usmerjene
v kartiranje arheolo~kih najdi~t ter terensko preverjanje viray.
Nato so sledile arheolo~ke terenske raziskave. Na najdi~tih
Zaloiniea, HoCevariea, Stare gmajne in (re~nja pri Bistri
smo dokumentirali najdbe in vzorCili les v drenalnih jarkih.
V ielji, da dobimo arheolo~ki les za dendrakronolo~ke
raziskave, smo ponovno prekopali le raziskani obmotji na
najdi~tu Parte in Blama Brezoviea (Lipovee). Najdista
Spodnje mostiSte I in 2 ter Parte-IWea se danes del no
nahajajo v strugi IWee. Raziskave smo zato izvedli s
pomotjo potapljacev z Oddelka za arheologijo Filozofske
fakultete. V letu 1998 smo sondirali na Hocevariei. Pri tern
smobili prvi v Sioveniji, ki smo pri arheolo~kem izkopavanju
uporabljali izkopavalno plo~tad. Pomembno je tudi, da smo
kulturno plast iz sonde skoraj v eeloti presejali. Ceprav je
sonda obsegala sarno 8 m', smo s to metodo zajeli
ogromno kolitino podatkov, ki nam veliko povedo 0
i ivljenju in okolju v okvirno drugi temini temega tisotletja
pr. Kr. V letu 2004 bo 0 Hocevarici iZSla monografija, v

Analize makroskopskih in mlkroskopskih raslhnskih oSlanko'l. ksilotomske analile, determiniranje livalskih ostankov. raziskavp mineralne s(>stave in mikroslrukture keramlke s
koliS(a, pedoloske raziskave, radiokarbonsko dahranje lesa itn.
Zela r.upr1eni d.uumi kateio na okvirno 4 . tiSodeqe pro Kr
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kateri s svojimi prispevki sodeluje 16 avtorjev. In kar se
nam zdi ~e poseber pomembno, gre vetinoma za domate
strokovnjake.
podobno izkopavalno metoda kot na Hotevarici smo
uporabili tudi pri ponovnem sondiranju na Resnikovem
prekopu v letu 2002. Rezultat izrazito interdisciplinarnega
raziskovanja, v zadnjih letih se je In~titut za arheologijo
kadrovsko okrepil z arheozoologom Borutom To~kanom
in palinologinjo Majo Andri( pri raziskovanju pa je
sodeloval tudi ~tudent Janez Turk, ki je pod mentorstvom
Jerneja Pav~ita, naredil sedimentolo~ko analizo protila, je
izredno presenetljivo odkritje. Na Resnikovem prekopu smo
namret odkrili nepravilno sedimentacijo. To v marsitem
pojasnjuje, zakaj je bilo najdi~te ie od odkritja leta 1953
do danes tako drugatno od ostalih najdi~t na Barju. Ker
so laboratorijske raziskave ~e v teku, bomo na to temo
lahko vet povedali, ko bode raziskave kontane in bo gradivo
pripravljeno za strokovno objavo. Ob na~tevanju
raziskovalnih akcij na Barju pa moramo omeniti tudi
finanserja, ki raziskave na Barju pravzaprav omogota. To je
Ministrstvo za ~olstvo, znanost in ~port. Trenutno poteka
triletni temeljni raziskovalni projekt Arheoloske in
dendrokronoloske raziskave na Ljubljanskem barju, za
katerega je odgovorni nosilec pod pisani.
In~titut za arheologijo ZRe SAZU pa ni edini, ki v
zadnjem obdobju raziskuje na Ljubljanskem barju. Najprej
je treba omeniti izredno pregledno dele 0 koli~tih na
Ljubljanskem barju, ki ga je napisala Tatjana Greif:
Prazgodovinska kolisCa Ljubljanskega barja. Arheoloska
interpretacija in poskus rekonstrukcije naCina livljenja
(1997). Pomembne so tudi raziskave Mihaela Budje z
Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete, ki so usmerjene
predvsem na preutevanje mezolitske in najzgodnej~e
neolitske poselitve na Barju, ter raziskave Andreja Gasparija
in ekipe iz Narodnega muzeja Siovenije, ki se ukvarja z
najdbami iz Ljubljanice. Kakor koli ie, na Barju potekajo
zelo intenzivne raziskave, tako tudi rezultati niso izostali.
Predstavljamo jih v nadaljevanju.

Metode datiranja prazgodovinskih artefaktov in dob
Zaradi bolj~ega razumevanja in velikih sprememb, ki jih
vna~amo v ~olsko literaturo, bomo v nadaljevanju najprej
predstavili nekaj splo~nih ugotovitev, do katerih se je v
zadnjih desetletjih dokopala prazgodovinska arheologija.
Tako bomo nekaj be sed posvetili 'novim' datacijam
prazgodovinskih dob in nekaterim metodam, s pomotjo
katerih danes lahko datiramo najdbe, naselbine ali
arheolo~ke plasti. Slediia bo predstavitev poselitvene slike
Ljubljanskega barja v koli~tarski dobi, ki temelji predvsem
na rezultatih najnovej~ih arheolo~kih in dendrokronolo~kih
raziskav. Ob tem bode seveda upo~tevana tudi starej~a
odkritja na Ljubljanskem barju in moderna dognanja s
sorodnih najdi~t v srednji Evropi, predvsem v Svici, Nemtiji,
Franciji in Italiji.
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Relativno datiranje
Osnovna in danes po krivici nekoliko zapostavljena
metoda, ki jo arheologi uporabljamo za datiranje arheolo~kih najdb in najdi~t, je medsebojno primerjanje arheolo~kih najdb, t. i. komparativna metoda, ki jih predhodno
razvrstimo po tipolo~kem, tj. v ~ir~em pomenu neke vrste
oblikovnem kriteriju, in stratigrafskem kriteriju. Predpostavlja
se, da podobne oblikovne in druge znatilnosti kaiejo na
isto obdobje. Cim vetja je podobnosl. tem verjetnej~a je
sotasnost. Natantnost metode je odvisna predvsem od
raziskanosti preutevane sku pine najdb in obmotja, ki se
ga preutuje. Samostojno komparativna metoda ne daje
absolutnih datumov, jo je pa mogote odlitno kombinirati
z vsemi drugimi metodami.
Iz komparativne metode izhaja t. i. klasitna metoda.
Gre za navezovanje medsebojno primerljivih arheolo~kih
najdb na znane historitne dogodke. Starej~e datacije
evropske prazgodovine tako temeljijo na zgodovinskih
kronologijah egiptanskih in mezopotamskih kraljevskih
dinastij. Rezultat je t. i. nizka kronologija. Danes se je za
starej~a prazgodovinska obdobja metoda izkazala kot
neuporabna in se jo polagoma opu~ta. Po tej metodi lahko
celotno koli~tarsko dobo na Ljubljanskem barju postavimo
v tas med okoli 2400 do 1700 pro Kr.

Absolutno datiranje
Z razvojem naravoslovja je tudi arheologija pridobila
vet metod za datiranje arheolo~kih najdb in najdi~t. Pri
absolutnem datiranju mlaj~ih prazgodovinskih najdi~t v
Sioveniji uporabljamo najvet radiokarbonsko metodo in v
zadnjem tasu tudi dendrokronolo~ko metodo.
Radiokarbonska metoda temelji na merjenju preostale
kolitine ogljikovega izotopa 14 v nekot iivem organizmu.
Takoj po smrti se namret sproii proces razpadanja izotopa,
in ker je njegova razpolovna doba znana, ocenjena je na
5730 let, se kolitino lahko meri. V nekaterih primerih lahko
s to metoda doseiemo natantnost v okviru desetih let. Z
radiokarbonsko metoda je mogote datirati samo
zadovoljivo kolitino nekot iivega organizma [zadostuje
zelo majhna kolitina), ki je umrl v obdobju pred najvet
okoli 45000 leti. Kontni produkt radiokarbonske metode
absolutnega datiranja je t. i. visoka kronologija.
Dendrokronolo$ka metoda temelji na preutevanju ~irin
branik v drevesih. Osnova metodi je torej primeren les.
Trenutno je omejena na obdobje zadnjih 10000 let. S to
metodo lahko pri optimalnih pogojih doseiemo natantnost
na pol leta. Uporabna je za datiranje historitnega [streSne
konstrukcije, pohi~tvo, leseni glasbeni in~trumenti, okvirji
slik itn.) in arheolo~kega lesa. V Sioveniji dobimo najvet
prazgodovinskega arheolo~kega lesa na Ljubljanskem barju.
Za absolutno datiranje naselbin na Ljubljanskem barju
dendrokronolo~ko metoda kombiniramo z radiokarbonsko.
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Prazgodovinske dobe
v Sioveniji
Arheologi delimo prazgodovino na vee obdobij ali dob:
paleolitik ali staro kameno dobo, mezolitik ali srednjo
kameno dobo, neolitik ali mlajSo kameno dobo, eneolitik
oziroma bakreno dobo, bronasto in telezno dobo.
Ker obravnavamo Ljubljansko barje v dobi koliSearjev,
bo v nadaljevanju na kratko predstavljeno predvsem
neolitsko in eneolitsko obdobje v Sioveniji.
Najprej pa se za trenutek ustavimo pri izrazih, kot sta
koliS~arska doba, obdobje koliS~. V teh izrazih je na
Ljubljanskem barju zaobjeto obdobje med okoli 4500 do
prve polovice 2. tisoeletja pr. Kr., ko je za Barje znaeilen
naselbinski tip koliSee. Ne gre za kulturno enotno dobo. Je
tudi vee vmesnih prekinitev v poselilVi. Na sploSno pa
zaeetek obdobja sodi na konec neolitika, traja skozi yes
eneolitik in se sklene v zgodnji bronasti dobi.

Neolitik ali mlajsa kamena doba
Doba prvih poljedelcev, tivinorejcev in izdelovalcev
loneenine, doba prvih stalnih naselbin.
Obdobje zaeetka neolitika v Sioveniji se od pokrajine
do pokrajine razlikuje. Na zahodu Siovenije (matieni Kras
in Obala) se neolitik zaene nekje v sredini 6. tisoeletja pro
Kr. Nosilci so predvsem potujoei pastirji drobnice, ki so
kulturno blizu krogu srednje neolitske vzhodnojadranske
kulture. Za bivalisee se uporabljajo predvsem jame.
V osrednji in vzhodni Sioveniji moremo zaeetek
neolitskega obdobja postaviti na zaeetek 5. tisoeletja pro
Kr. Nosilci so poljedelci in tivinorejci, ki so kulturno blizu
krogu panonske poznoneolitske kulture. Gradijo se naselbine na odprtem, najveekrat na naravno zavarovanih reenih
okljukih in na izstopajoeih viSinskih toekah.
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Eneolitik (lat. aeneus = iz bakra; gr.
lith os =kamen) oziroma bakrena
doba
Doba bakra, doba Stevilnih gospodarskih in drutbenih
sprememb, nove iznajdbe (prve drtave, naertna selekcija
goveda in drobnice, iznajdba rala, jarma, kolesa itn.).
Kdaj se eneolitik v Sioveniji zaene, Se ni povsem
razjasnjeno, najbrt nekje proti koncu 5. tisoeletja pr. Kr. Za
razliko od neolitskega pa je eneolitsko obdobje veliko bolje
dokumentirano v osrednji in vzhodni Sioveniji kot na
zahodu. Najvee eneolitskih najdiSe poznamo z Ljubljanskega
barja.lz najdb v naselbinah, bodisi s koliSe bodisi z viSinskih
ali jamskih naselbin, verno, da so se ukvarjali tudi s
pridobivanjem in oblikovanjem predmetov iz bakra.
Raziskave katejo, da moremo zakljueek eneolitskega
obdobja postaviti v okvirno 24. stoletje pro Kr., tj. v cas
okoli 100 let po izgradnji Keopsove piramide v Egiptu.

Poselitvena slika
Ljubljanskega barja
koli~carski dobi

V

Kakor je te uvodoma omenjeno, je v koliSearski dobi
na Ljubljanskem barju Se obstajalo po povrSini razmeroma
veliko jezero, ki pa je poeasi izginevalo. Kolisearske naselbine
so bile zelo verjetno postavljene na obrobjU jezera.

Najstarejsa kolisca
NajstarejSe koliSearske naselbine sodijo v 5. tisoeletje
pr. Kr. Na Barju poznamo vee najdiSe iz tega easa, bolje
raziskan je sarno Resnikov prekop v okoJici Iga. KoliSee,
najverjetneje gre za manjSo skupino hiS, je iz obdobja okoli

Slika 1: Koliscarske noselbine no
ljubljanskem barju. 5. tisaeletje:
Resnikov prekop; 4. tisocletje:
Hocevarico, Moharski prekop, Stare
gmajne; 3 . tisaeletje (enealitik): PartelSeica; 3. tisaeletje (branasta daba):
L _ _ _ _ _ _ _.....L._ _ _ _ _ _ _ _ _ _'---_ _ _ _ _-'-"'_--'" Kanec; pripravila: Mateja Belak.
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4500 let pro Kr. Pri raziskavah, ki jih je na Resnikovem
prekopu izvedel InStitut za arheologijo ZRe SAZU leta
2002, je bilo ugotovljeno. da je najdiSCe te v prazgodovini
sprala Se neznana povrSinska tekoca voda iz zaledja. Kljub
temu se je do danes ohranilo zadostno Stevilo najdb, na
osnovi katerih lahko Resnikov prekop kulturno opredelimo
in ga povetemo z drugimi naselbinami 5. tisoCletja po
osrednji Sioveniji. Prevladuje 10nCenina svetlih barvnih
ton~Y, najti je tudi kamnita orodja. Zelo maloSteviine so
kostne najdbe, ki katejo, da so redili domaCe govedo in
ovce, ulovili jelena, losa, medveda, ptice in ribe. Nekaj titnih
zrn kate, da so se v zaledju ukvarjali tudi s poljedelstvom.

Hocevarica pri Verdu, kolisce iz
druge cetrtine 4. tisocletja pr. Kr.
Po obdobju Resnikovega prekopa pride na Ljubljanskem
barju do daljSe prekinitve v poselitvi, saj je naslednja
naselbina dokumentirana Sele v 37 stoletju pro Kr., in sicer
gre za Hocevarico pri Verdu, ki zaradi izjemnih najdb zasluti
nekoliko podrobnejSo obravnavo.
NajdiSCe je bilo odkrito leta 1992. Leta 1995 so bili iz
jarka odvzeti prvi vzorci za dendrokronoloSke raziskave,
podobno tudi leta 1998, ko je bilo opravljeno tudi manjse
sondiranje.
Vertikalna razporeditev plasti je pokazala, da sta na
najdiSCu dejansko obstajali dYe vasi. Ker arheoloSke najdbe
iz obeh katejo na veliko podobnost, se domneva, da je Sio
za isto kulturno ozadje. To potrjujejo tudi absolutni datumi,
ki katejo, da sta obe vasi, ena za drugo, obstajali v
razmeroma kratkem obdobju v 37 in prvi polovici 36.
stoletja pro Kr., tj. v obdobju od okoli 5700 do 5550 let
pred sedanjostjo.
Vertikalna razporeditev plasti tudi kate, da so bile stavbe
najverjetneje postavljene na vodi ter da gre za koliSCe. Na
podlagi determinacije lesa kolov je ugotovljeno, da so za
gradnjo hiS najveC uporabljali jesenov in tudi, toda veliko
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Slika 2: lesena kala s Starih gmain, druga palovica 4 . tisooletja
pro Kr.; fotografiia: Marko Zaplati!.
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manj od jesenovega, hrastov les. Priblitno Cetrtina vzorcev
je pripadala drugim vrstam, med katerimi je prevladovala
jelSa, pojavljajo pa se Se jelovi, topolovi, vrbovi in leskovi
koli. Nasprotno pa so za kurjavo porabili najveC leskovega
in jelSevega lesa, veliko manj pa te jesena, Se manj bukve,
hrasta, javorja, jerebike itn.
KoliSCarji 5 HoCevarice so si v blitini, verjetno v smeri
proti trdinskemu svetu pod 605 m visokim JavorCem v
MeniSiji, obdelovali polja. Na njih so gojili jeCmen in vee
sort pSenice. Na odprtih travniSkih povrSinah se je verjetno
pasla 1ivina. Kostne najdbe sicer ka1ejo, da domaee govedo
ni bilo prevee priljubljeno. Nekoliko vee kosti je pripisano
drobnici in pSU. Najvee kostnih ostankov domaeih 1ivali
domnevno pripada domaCemu praSieu, katerega ostanke
je bilo sicer te1ko loeevati od kosti njegovega divjega
sorodnika.
Kakor ka1ejo izsledki raziskave ostankov makrofavne
sesalcev, je bil pornemben delet drobnice zaklan med prvim
in eetrtim letom starosti, pri eemer so nekateri osebki
doeakali tudi precej viSjo starost, npr. 8 do 10 let. Podobno
se domneva tudi za govedo oziroma za praSiCa. Torej se
zdi, da so na Hoeevarici redili domaee 1ivali predvsem za
meso in maSCobo.
Preskrbo z mesom je v veliki meri zagotavljal ali
dopolnjeval tudi lov. To dokazuje sestava plena, saj
prevladujejo odrasli osebki divjih 1ivali. Najvee so lovili
srno, ki ji najbolj ustreza 1ivljenski prostor, kot je gozd z
gosto podrastjo in grmiSea, torej mozaieen preplet travnikov,
paSnikov in njiv z majhnimi gozdieki. V veCjem obsegu so
verjetno lovili tudi divjega praSiea, ki danes v Sioveniji
poseljuje listnate in meSane gozdove, ustrezajo pa mu tudi
obsetnejSa moevirja. Veliko manj uplenjenih osebkov
pripada navadnemu jelenu, ki sicer danes pri nas 1ivi najvee
v dinarskih bukovo-jelovih gozdovih in njihovih
spremenjenih, zlasti zasmreeenih sestojih, v ni1inskem delu
pa tudi v poplavnih gozdovih. Gre za tipieno gozdno tival,
ki ji najbolj ustrezajo stieiSea gozdov in odprtih
(obdelovalnihl povrSin. Med lovnimi tivalmi je z nekaj
kostmi zastopan tudi medved, naS najveeji predstavnik zveri.
Poleg veejih tivali, ki so prispevale zadovoljivo kolieino
mesa, pa so predvsem zaradi krzna lovili tudi manjSe divje
tivali. Kostni ostanki dokazujejo, da so ujeli bobre, 1ival, za
katero je znaeilno, da 1ivi izkljueno ob vodah, ki so gosto
obrasle z vrbami, topoli, jelSami in brezami. V potokih bobri
gradijo jezove ter stem vzdrtujejo teleno viSino vodne
gladine nastalih jezer. Ta morajo biti dovolj globoka, da
voda pozimi ne zamrzne do dna, saj imajo bobri tam zalogo
vej. BobriSee, ki je narejeno iz vej, je blizu jezu, na kakem
otoku ali pa na bregu. Predvsem zaradi krzna so verjetno
lovili vidro, ki 1ivi v rekah, potokih in jezerih. Morda pa
tudi jazbeca, lisico in divjo maCko, Se danes znaeilne
prebivalce gozdov in obgozdnih obmoeij na barjanskem
obrobju.
Pomemben vir beljakovin v prehrani so bile tudi ribe. V
vzorcu s Hoeevarice so zastopane izkljueno vrste, ki danes
tivijo v spodnjih tokovih veejih rek in v Stevilnih stojeeih
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Slika 3: leseno os s Slorih gmajn pri odkrivonju v oprilu 2002;
fOlografijo: AnIon Velulcek.

vodah (jezerih, mrtvih rokavih). Tako smo dolotili krapa,
rdeteperko, navadnega ostrila, Stuko in rdeteoko.
Na Hotevarici je doloteno kar 16 vrst ptic ter skupno
najmanj 143 osebkov. Najvet jih je iz druline plovcev, po
Stevilu osebkov so zastopane po naslednjem vrstnem redu:
topasta trnica, sivka, mlakarica, reglja, mali lagar, raca
llitarica, kostanjevka, dolgorepa raca, veliki lagar, njivska
gos in srednji lagar. Po en osebek je iz druline tapelj (velika
bobnarica), iz druline kljunatev (kozica), iz druline galebov
(rumenonogi galeb) in vranov (poljska vrana).
Domneva se, da so ptice bile lovski plen in zato veliko
povedo predvsem 0 lovnem obmotju eneolitskih lovcev s
Hotevarice. Izrazito prevladujejo vrste, ki imajo rade stojete
vode ter naseljujejo litoralno in pelaSko obmotje in
pokrivajo vse spektre vodne globine. Prisotnost poljske vrane
kale na mozaitno strukturirano kopno pokrajino s traviSti
in obdelovalnimi povrSinami. Morda je bila ulovljena na
obmotju, kjer so koliStarji s Hotevarice gojili jetmen in
pSenico.
Poleg hrane, ki so jo pridelali na polju ali so si jo
zagotovili z rejo livine ter z lovom, so koliStarji nabirali
tudi sadele, plodove in zeliSta. Pri tern je presenetila izredno
velika kolitina peSk vinske trte, kar posredno kale na precej
zmerno celinsko podnebje.
Na Hotevarici so izdelovali tudi lontenino. Glino so
najbrl dobili kar na ljubljanskem barju. Za Hotevarico je
znatilna predvsem z vrezi bogato okraSena lontenina temne
barYe. Znatilno je tudi, da so vrezane trte na posodju
zapolnili s t. i. bela inkrustacijo, tj. z bela apnentasto maso,
ki se na Hotevarici ni ohranila, ohranila pa se je na podobno
okraSenem posodju iz tega tasa z drugih najdiSt zunaj
Barja. In zakaj opozarjamo na nekaj, kar ni najdeno? Zato
ker se je v metalurSkem procesu kot topilo uporabljal tudi
apnenec. Na Hotevarici pa sta najdena dva odlomka livarske
posode z ostanki bakra v notranjosti in majhen odlomek
brezoblitnega koStka bakra. Najdbi dokazujeta, da je okoli
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leta 3600 pro Kr., tj. 5600 let pred sedanjostjo, na
Hotevarici deloval tudi metalurg, ki je izdeloval bakrena
orodja (sekire, bodala). Seveda se zastavlja vpraSanje, kje
je surovino oziroma rudo dobil. Morda se lahko iSte
odgovor v nekaj milimetrov velikih kamnitih obrotkih iz
metamorfne kamnine, ki so jih sicer uporabljali kot obeske
za ogrlice. leliSta metamorfne kamnine se namret najblilje
Barju pojavljajo na Pohorju in v severnih Karavankah. To je
na obmotjih, kjer so znana bakrova rudiSta in kjer so tudi
znane naselbine, ki bi lahko bile sotasne s Hotevarico.
Rudo so lahko naSIi tudi v kaksnem rudiStu, ki je blilje
Barju. Morda v Posavskem ali pa Cerkljansko-~kofjeloSkem
hribovju. Zdi se namret, da jim razdalje niso predstavljale
nepremagljivih ovir. Ce so, kako torej razloliti skatovo,
harpuni podobno kost, se pravi kost morske ribe, ki je bila
pray tako najdena na Hotevarici. Zanjo zagotovo verno, da
je na Barje priSla pred priblilno 5600 leti.
Kakor je le omenjeno, so na Hotevarici izdelovali obeske
za ogrlice iz kamnin, pa tudi iz kosti, livalskih lOb, drevesne
skorje in celo iz koStic trnega trna.
Ostanki keramitnih vretenc dokazujejo, da so sukali
niti, ki so bile najverjetneje rastlinskega izvora, morda pa
tudi le iz volne, in iz njih izdelovali oblatila ter vrvarske
izdelke. Ohranjeni so tudi lObje mikalnika, ki je slulil za
mikanje.
Na Hotevarici so izdelovali in uporabljali orodja in
orolja iz kamna, lesa, kosti in rolevine, kot so lrmlje, sekira,
gladilo, Silo, posebne vrste trnek, s katerim so lahko lovili
ribe in vodne ptice. Orodja so nasajali tudi s pomotjo
katranske smole, ki so jo pripravljali iz brezovega lubja.
Izredno dobro se je ohranil 10k. Prva najdba te vrste iz
Siovenije. Narejen je iz najprimernejSega lesa za loke iz
tisovine. V dollino meri priblilno 120 cm.
lok je izredno staro, v prvi vrsti najprej lovsko orolje.
Nastal naj bi ob koncu stare kamene dobe. Na sploSno se
evropske prazgodovinske loke glede na dollino in kakovost
izdelave deli v tri sku pine. Gre za delitev, ki je izpritana
tudi pri Inuitih v Severni Ameriki in domorodcih na Novi
Gvineji. V prvo skupino so uvrSteni loki za otroke. So krajSi,
priblilno 50 cm dolgi, in slabSe izdelani. Namenjeni so
bili otrokom, fantom in deklicam, za igro. Z njimi so se
utili prvih lovskih veStin. V drugo skupino sodijo loki za
mladenite. Ti loki so daljSi in merijo do 120 cm ter so
kakovostneje izdelani. Za urjenje lovskih spretnosti so jih
uporabljali sarno fantje, bodoti lovci. lok s Hotevarice
zaradi dolline in ne prevet kakovostne izdelave uvrStamo
v to sku pi no. V tretjo skupino so uvrSteni loki za lovce. So
skrbno izdelani in iz najprimernejSe veje. Doigi so od okoli
140 do 180 cm. Gre za prave predhodnike slavnega
angleSkega 'long bowa'. Na Hotevarici smo naSIi tudi dYe
vrsti puWtnih osti, puStice pa ne. Sicer je znano, da so jih
izdelovali v glavnem iz dobrovite.
Skratka, pred priblilno 5600 leti so Ijudje na Hotevarici
liveli v tesnem solitju z naravo, bili so poljedeici, lovci in
nabiraici, pozna Ii so metalurSke skrivnosti in bili izkuSeni
iskaici surovin (iesa, kamnin ter rude).
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Koli~carske

naselbine iz druge
polovice 4. tisocll'!tja na
Ljubljanskem barju

oziroma ostankov podvozja prazgodovinskega voza. V
drenalnih jarkih, ki danes tecejo prek najdisca, sta bila
odkrita tudi dva hrastova drevaka oziroma colna izdolbenca
in lesena posoda.

S pomoejo dendrokronolo~kih raziskav je ugotovljeno,
da je priblilno 80 let po Hoeevarici bila v blilini dana~njega
Iga postavljena nova koli~earska naselbina.ln verjetno kmalu
zatem ~e vee drugih naselbin na vseh koncih Barja: pri
Bistri, na Barju nedalee proe od Hoeevarice, v Notranjih
Goricah in ~e druge naselbine v okolici Iga. Nekatere med
njimi so obstajale soeasno.

Dosedanje raziskave kalejo, da je bilo v okvirno tretji
cetrtini 4. tisocletja Barje zelo gosto poseljeno. To pa se
kmalu spremeni. Na temelju dosedanjih ugotovitev se
domneva, da je prislo ob koncu tisocletja, nekje po letu
3200 pr. Kr., do prekinitve v poselitvi. Nekateri raziskovalci
to prekinitev povezujejo 5 ~irsim dogajanjem v srednjeevropskem prostoru, tj. z upadom zanimanja za baker. Lllje
obvladljivo bakrovo rudo naj bi v tern casu le izkoristili,
tehnolo~ ko pa naj clovek ~e ne bi bil usposobljen poseci
po zahtevnejsih rudah. To naj bi se zgodilo sele v zgodnjem
3. tisocletju. Ce torej poselitveno sliko 4. tisocletja na
Ljubljanskem barju povezujemo z metalurgi in iskalci
bakrove rude, je videti hipoteza kar prepricljiva. Ko so
nahajali~ca rude, ki so jo znali predelati, v blilini Barja v
celoti izkoristili, so Ijudje zapustili tudi Barje in odsli.
Morda lahko vzroke za poselitveni hiatus iscemo tudi
drugje, in sicer v naravni katastrofi kataklizmicne razselnosti.
Teza 0 velikem vulkanskem izbruhu, ki se je zgodil leta
3195 pro Kr. in je korenito vplival na podnebje, je namrec
tudi za Ljubljansko barje zelo privlaena. tal je v tern trenutku
premalo ustreznih podatkov, da bi to lahko z gotovostjo
potrdili. Zaenkrat ostaja dejstvo, da na Ljubljanskem barju
ni najdb, ki bi dokazovale obstoj naselbin v poznem 4.
tisocletju. Na prekinitev v poselitvi, kalejo tudi dendrokronoloske raziskave.

Danes sta najbolj znani dYe: Maharski prekop pri Igu
in Stare gmajne pri Verdu.
Na Maharskem prekopu je vee let raziskov'lla Tatjana
Bregant. Odkrila je vee koli~earskih stavb in iz kolov narejeno
varovalno dvojno ograjo oziroma palisado, ki je naselbino
obdajala 5 kopenske strani. Po tlorisu gre ocitno za manj~o
naselbino strnjenega tipa sestavljeno iz nekaj koli~carskih
hi~. Na podlagi ostanka livarske posode verno, da so se
tudi na Maharskem prekopu ukva~ali z metalurSko dejavnostjo.
Spomladi leta 2002 je ekipa In~tituta za arheologijo
raziskovala na najdi~cu Stare gmajne pri Verdu. V enem
izmed drenalnih jarkov smo naleteli na ostanke lesenega
kolesa in na pripadajoco leseno os. V sodelovanju 5
strokovnjaki 5 Katedre za tehnQlogijo lesa z Biotehni~ke
fakultete smo ugotovili, da kolo 5 premerom okoli 70 cm
sestavljata dYe jesenovi plo~ci, ki ju velejo ~tiri hrastove
letve. V sredi~cu kolesa je ~tirikotna odprtina za os. Os je
hrastova in meri v dollino nekaj vec kot 120 cm.
Kolo in os sta zelo skrbno izdelana. Ceprav najdbo ~e
preucujemo, je takoj postalo jasno, da gre za pravo mojstrovino, ki je ~e zelo stara. Z radiokarbonsko metoda jo
namrec postavljamo v cas okoli leta 3200 pro Kr., se pravi
v pribliino isti cas, ko je livel znameniti 'Otzi', ki je bil pred
leti najden visoko v Alpah na Julnem Tirolskem v Italiji.
Iz preseka na zakljucku osi in odprtine v kolesu lahko
trdimo, da smo na~1i del podvozja dvokolesnega voza. Pri
volnji so se vrteli kolesi in os. Podobne vozove in iz priblilno
istega casa smo doslej poznali sarno iz SVice in jugozahodne
Nemcije, zdaj ga poznamo tudi julno od Alp. Zdi se, da
gre za prevozno sredstvo, ki je bilo prilagojeno za hribovit
svet. V tern casu se namrec na ravnicah vzhodne in severne
Evrope pojavlja drugacen tip voza: ~tirikolesni voz. V kolesih
na tak~nem vozu je okrogla odprtina, kar pomeni, da se je
kolo vrtelo okoli nepremicne osi.
Danes se pravzaprav niti ne ve, kaj natancno so 5 prvimi
vozovi poceli. Nekateri raziskovalci menijo, da je bil to
najprej predmet, namenjen kultu, in ~ele kasneje naj bi
pri~lo do uporabe v vsakdanjem livljenju. Iz upodobitev
na skalah, loncenini in iz modelov verno, da je prazgodovinski voz vlekel par volov. To velja tudi za voz 5 Starih
gmajn. Konj je kot vlecna lival pri~el na vrsto pozneje. V 4.
tisocletju pr. Kr. ga koli~carji na Barju namrec ~e niso pozna Ii.
Najdisce Stare gmajne pa ni zanimivo sarno zaradi kolesa

Slika 4: Rekonstrukcijo

dvovprege in voza 5 Starih gmojn, druga
polovica 4 . tisocletja pr. Kr. 'Koliscar' z Barja 5i je pregrinjolo in
pokrivalo sposodil ad sodobnikov s svicarskih in juzno nemskih
jezer; risola: Tamara Korosec Lovric.
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Poznoeneolitske koliscarske
naselbine n,a Ljubljanskem barju
oziroma poselitvena slika od 28.
do 24. stoletja pro Kr.
VeCina Se vedno najznamenitejSih najdb z Ljubljanskega
barja, ki jih je pred veC kot 125 leri odkril Dragotin Delman,
sodi v 3. tisoCletje pro Kr. Gre za lepo okraSeno 10nCenino,
bakrene predmete in kalupe za njihovo izdelavo. Te najdbe
izvirajo z obmoCja severno od Iga, danes pa jih poznamo
tudi z drugih obmoCij na Barju, npr. iz okolice Kamnika
pod Krimom.
Se nedavno so jih povezovali z 'vuCedolci', ki naj bi se
zaradi bakrove rude preselili iz vzhodne Siavonije na
Ljubljansko barje. S seboj naj bi na Barje prinesli poznavanje
bakra, znanje 0 predelavi zahtevnejSih rud in najnovejSo
tehnologijo v izdelavi bakrenih predmetov, t. i. dvojne
kalupe. To naj bi se dogajalo okoli sredine 3. tisoCletja, ko
naj bi Barje posralo nadregionalni metalurSki center, ki je
prelivel prehod v zgodnjo bronasto dobo.
Do nekoliko drugaCnih ugotovirev pa smo priSIi pri
najnovejSih raziskavah na Ljubljanskem barju, v katere je
vkljuCena tudi dendrokronologija. Najprej se je pokazalo,
da so se prvi bakreni predmeti na Barju pojavili vsaj le v
prvi polovici 4. risoCletja. Izkazalo se je tudi, da je bilo
Barje ponovno poseljeno le v 28. stoletju pro Kr. in ne Sele
v sredini 3. tisoCletja. Ker skoraj ni CloveSkih kostnih
ostankov, bi tudi telko razpravljali 0 selitvah z vzhoda. Toda
Ce je do selitve dejansko priSlo, je to bilo veliko prej, kot
smo doslej mislili. Pokazalo se je lUdi, da je v 24 stoletju
proKr. priSlo do ponovne prekinitve v poselitvi Barja. Tudi
ta sprememba je nadregionalna. OznaCena je kot konec
eneolitika oziroma bakrene dobe.
Poleg zanimive poselitvene slike v prvi polovici in sredini
3. tisoCletja pro Kr., ki se jo na Ljubljanskem barju odkriva z
arheoloSko-dendrokronoloSkimi raziskavami, so raziskave
v strugi ISCice na najdiSCu Parte-IWca prinesle veliko novih
podatkov 0 videzu koliSCarskih naselbin. V IWci smo
raziskovali na obmoCju, kjer je veC kot tisoC vertikalnih
kolov iz 3. tisoCletja pr. Kr. Po interpreracijah, ki so bile Se
nedavno aklUalne, bi morali v takSni skupini videti veliko
ploSCad in na njej predvideti veC kolisCarskih hiS. Dejansko
ni bilo tako. Z dendrokronoloSkimi raziskavami in natanCnim
kartiranjem smo namreC lahko povezali tiste kole, ki so bili
soCasno posekani. Izrisale so se majhne hiSe, zelo verjetno
dvignjene od tal, ki so merile 3,5 x 7 m. Medsebojno so
bile oddaljene 2- 3 m. Najbrl zaradi veCje polarne varnosti.
Ugotovili smo, da so jih le v naslednjem lelU po postavitvi
popravljali, dodajali nove kole itn. Pokazalo se je, da so
objekti dejansko obstajali Ie nekaj let in da so le po 10-20
letih na istem mestu postavili povsem novo hiSo. Ugotovili
smo tudi, da so se tlorisi koliSCarskih vasi stalno spreminjali
- vas ni bila postavljena na en mah, temveC so hiSe glede
na potrebe dodajali. Danes verno, da so naselbine livele Ie

izsledki

nekaj desetletij in da so na skoraj istem mestu po krajSem
ali daljSem obdobju lahko ponovno postavili novo vas.
Da bi poskuSali razumeti izredno prilagodljivost
prazgodovinskega Cloveka z Ljubljanskega barja na okolje,
naj omenimo Se en podatek: orientacijo hiS na najdiSCu
Parte-IWca. HiSe so po dollini postavljene na severovzhodno-jugozahodno nebesno smer z rahlim odklonom
proti severu oziroma jugu. To je tudi orientacija, ki na Barju
izrazito prevladuje, poznamo pa jo tudi z drugih prazgodovinskih naselbin v Sioveniji. Smer se pribliluje smeri t. i.
heliometriCne osi. To je pomembno, saj se tako optimalno
izkoristi predvsem toploto Sibkega zimskega sonca.
Torej se lahko na podlagi te interpretacije, Ce je seveda
pravilna, na podlagi kolesa, loka in vseh drugih potankosti
iz koliSCarske dobe vpraSamo, ali so na Ljubljanskem barju
pred veC tisoC leti v resnici liveli primitivni Ijudje. Ce smo
iskreni, je odgovor vsekakor NE.

Poselitev Ljubljanskega barja
V zgodnji bronasti dobi
(od 24. stoletja do prve polovice
2. tisocletja pro Kr.)
Zgodnjebronastodobne naselbine na Ljubljanskem barju
so Se danes zelo slabo poznane. NajveC podarkov imamo
o naselbini Konec pri Blatni Brezovici. ArheoloSke najdbe
in radiokarbonska datacija kalejo, da je obstajala proti
koncu 3. tisoCletja pro Kr. Poleg tega poznamo Se nekaj
najdb (s pramenasrim okrasom okraSena 10nCenina, bodalo
in meC) iz okolice Iga, Notranjih Goric, ki kalejo na to, da
bi lahko tam obstajale naselbine Se v prvi polovici 2.
tisoCletja. Kot le omenjeno, pa so v blilini Prevalj pod
Krimom odkrili ostanke koliSCarske naselbine, ki bi lahko
sodila celo le v srednjo bronasto dobo. lal je zelo slabo
poznana, tako da Se ni mogoCe podati resnih zakljuCkov.
Vsekakor se je v zgodnejSem odseku bronaste dobe
konCala koliSCarska doba na Ljubljanskem barju. S
prekinitvami vred je trajala veC kot 2500 let. V tern Casu se
je lUdi jezero najbrl le zelo zmanjSalo, morda je celotno
ravnico prekrilo barje. Zivljenjski pogoji so se vsekakor
spremenili, v pozni bronasti dobi zasledimo utrjene
naselbine, ki so na vzpetinah okoli Barja, 0 kolisCih pa ni
veC sledu.

Zakljucek
I. KolisCarska doba na Ljubljanskem barju predsravlja
obdobje, ko so obstajala kolisCa oziroma kolisCarske
naselbine. Obdobje je trajalo veC kot 2500 let, in sicer
od okoli 4500 pro Kr. do prve polovice 2. tisocletja pro
Kr.
2. Na podlagi stratigralskih opalanj, analiz sedimenta in
lavne domnevamo, da je bilo v tern casu na Ljubljanskem
barju se razmeroma veliko jezero, ki se je postopno
manjsalo in le v 2. tisoCletju pro Kr. ga je preraslo barje.
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V obdobju, ko iJ!zera ni veC, na Barju tudi ni kolisC.
Nove poznobronastodobne in leleznodobne naselbine
so na trdinskem svetu ®koli Barja (Sv. Ana, Sv. Lovrenc,
Ljubljanski grad itn.).
Ugotovili smo, da Ljubljansko barje ni bilo kontinuirano
poseljeno. Poselitvena obdobja se koncentrirajo v letih
okoli 4500 pr. Kr. (npr. Resnikov prekop), okoli
3700-3200 pro Kr. (npr. HoCevarica, Maharski prekop,
Stare gmajne), okoli 2800-2400 pro Kr. (npr. ParteIsCica, Zalolnical. konec 3. tisoCletja in (?) prva polovica
2. tisoCletja (npr. Konec, SivCev prekop).
KolisCarsko naselbino je sestavljalo veC posameznih od
tal dvignjenih his oziroma his na kolih. Hise namreC
niso stale na velikih ali manjsih plosCadih, kot je ro
slikoviro opisal pisatelj Janez Jalen. Verno tudi, da je
nekatere naselbine obdajala varovalna ograja oziroma
palisada.
KolisCarji so se ukvarjali s poljedelstvom, nabiralnistvom,
livinorejo,lovom in ribolovom. Bili so izredni poznavalci
narave, z njo so liveli v solirju in od nje bili tudi odvisni.
Za transport po Barju so uporabljali drevake, Colne, ki
so izdolbeni iz enega debla. Za pora zunaj Barja pa bi
lahko vsaj od druge polovice 4. risoClerja naprej
uporabljali tudi vozove z vprego.
Od prve polovice 4. tisoCletja dalje je Ljubljansko barje
moCan metalurski center. Surovino za izdelavo bakrenih

predmetov so verjetno nasli v blilnji in tudi daljni okolici.
Morda pa je na Barje prisla kor sredstvo menjave, saj so
zagotovo imeli posredne ali neposredne srike z
obmoCjem v Alpah, ki je bogato z rudo, in tudi s
priblilno enako oddaljenimi skupnostmi na morski obali.
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NOVOSTI V SLOVENSKI ARHEOLOGIJI
NA PODLAGI AVTOCESTNIH RAZISKAV
Letos poteka enajsto leta sodelovanja slutbe za varstvo
arheololke dediSCine V projekru izgradnje avrocesr v
Sioveniji. Rezultari tega intenzivnega dela so vsaj dvojni.
Na eni srrani se kalejo kot velik metodoloski in
organizacijski napredek arheoloske stroke in slulbe varstva
spomenikov, na drugi strani pa nepriCakovana mnolica novo
odkritih arheoloskih najdilC kale, da je slovensko ozemlje
Ie vedno polno bolj ali manj neznanih sledov Clovekove
preteklosti. Doslej je bilo raziskanih ali zaznanih 94 novih
najdisC iz dobesedno vseh arheoloskih obdobii. od srarejse
karnene dobe do zgodnjega srednjega veka, raziskanih pa
je bilo tudi nekaj najdisC visokega srednjega in novega
veka . Seveda nekatera obdobja po stevilu najdisC
prevladujejo, druga pa so spet izrazito slabo zastopana.
Najvec je ostalin rimskega Casa, odkririh na 61 najdisCih;
sledi po stevilu novih najdisC dolgo in mirno obdobje
bronasre dobe, ki je bilo doslej v Sioveniji pravzaprav dokaj
slabo znano, saj imamo sledove naselij zgodnje bronaste
dobe na kar 12 najdisCih (2200- 1500), srednje bronasre
dobe (1500-1300) na 14 najdisCih in pozne bronasre

dobe (1300-800) na 25 najdiSCih (skupno 51). Priblilno
enako stevilo novih najdisC imamo za mlajso kameno dobo
(pri nas 5000-4000) - 10, bakreno dobo (4000-2200)
- 13, starejso lelezno dobo (800-300) - 15, mlajso
lelezno dobo (400-50) in staroslovansko obdobje (konec
6. stol. -1000) - 16. Manjkajo pravzaprav sarno moCnejsi
sledovi obdobja preseljevanja Ijudstev 5. in 6. sroletja,
Ceprav lahko med osralinami poznoanriCnega Casa najdemo
tudi posamiCne predmete tega Casa (npr. Susec pri Razdrtem,
Skolarice pri Sp. Skofijah).
Razlogov za tako veliko stevilo odkritih najdisC je kar
nekaj, med njimi pa je odloCiino predvsem dejstvo, da je
bil pri varovanju arheoloske dedisCine ob rem velikem in s
stalisCa kulturne dediSCine uniCevalnem posegu v prostor
uporabljen model varovanja se pred zaCetkom gradbenih
del. Dosleden pregled vseh gradbenih povrsin s rehniko
rerenskega pregleda, ki je bila v Sioveniji preskusana v
osemdesetih letih 20. stoletja, je omogoCiJ veC kor 90odsrorno sropnjo napovednosri. To je omogoCilo celovite
raziskave brez sicer obiCajnih konfliktnih siruacij med inreresi
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gradnje in varovanja, hkrati pa vzpodbudilo diskusijo 0
temeljnih Itonceptih in natinih varovanja tudi v na~em
prostoru. Leta 1991 sprejeta Malte~ka konvencija 0 varstvu
arheolo~ke dediWne (oz. izhodi~ta, na podlagi katerih je
bila oblikovana), ki jo je ratificirala tudi Siovenija, je bila
nedvomno osnova nekaterim temeljnim konceptnim
premikom. Med njimi je eden najpomembnej~ih premik
varovanja s spomenika na arheolo~ki vir, torej premik z
ideolo~ko definiranega predmeta na informacijo. Drugi je
premik varovanja iz faze odpravljanja posledic posegov v
prostor v fazo natrtovanja prostorskih posegov.

•

Rezultati
V kronolo~kem pregledu novosti med starej~o kameno Rekonstrukcija keltske hise iz arheoloskega najdisca Kotare - bozo
pri Murski Sobotj IZemlja pod vasimi nogami. Vodnik po najdisCih.
dobo in zgodnjo slovansko naselitvijo na~ih krajev se vet je
lavod za varstvo kuhurne dedisCine Siovenije 2003, sir. 60.
novosti nana~ajo predvsem na t as najstarej ~e prazgodovine Racunalnisko 3D rekonstrukcijo je izdelal ART REBEL 9).
do nekako konca bronaste dobe in na obdobje staroslovanske naselitve.
pr. n. ~. in pozna leseno stojkasto gradnjo hi~. Blitnje naselje
Starej~a kamena doba (paleolitik) je bila sicer zasto- Sredno polje pri Catetu je Ie nekaj poznej~e (4800-4600
pana s sporaditnimi najdbami kamenih artefaktov te pred pr. n. ~.) in pozna gradnjo zemunic, podobno kot sotasno
letom 2000, ko je bil povsem neprit akovano pod Zemo- naselje v Dragomlju pri Domtalah. Poznoneolitsko naselje
nom v Vipavski dolini odkrit najverjetneje bazni tabor s je bilo zaznano tudi na ledini lau~ina pri Mokricah in na
konca tega obdobja (med 10000 do 8000 pr. n.
Dokaj dravskem bregu v Maletniku pri Mariboru.
globoko v predalpskem svetu letet tabor, ki je nastal ob
Bakrena doba (eneolitik) se v Sioveniji dokaj mehko
reki ob koncu ledene dobe, je bil dovolj odprt proti , prepleta s koncem neolitika. Naselje t. i. lasinjske kulture
Mediteranu, da je omogotal tivljenje v zimskem tasu. Dva konca 5. in prve polovice 4. tisotletja je bilo odkrito na
z vrezi okra~ena kamna, znatilna za umetnost tega obdobja, Hardeku pri Ormotu, sledovi naselja kulture Retz-Gajary
sta najstarej~a primera umetnosti v kamnu z ozemlja iz okoli 3500 pr. n. ~. v Slivnici pri Mariboru in Maletniku
Siovenije.
pri Mariboru, veliko tgano grobi~te s 176 grobovi pa na
najdi~tu Pod Kotom - jug pri Murski Soboti.lz 3. tisotletja,
ko prodre v na~e kraje iz Podonavja vutedolska kultura,
imamo sledove na najdi~tu Cate~ki grit, na najdi~tu Za
RaWco pri Murski Soboti pa sledove naselja iz okoli 2200
pr. n. ~., pray s konca eneolitskega obdobja.
Bronasta doba je bila v Sioveniji pred zatetkom avtocesmega projekta dokaj slabo znana in veljalo je mnenje,
da je ta prostor v tem tasu izrazito slabo poseljen. Izjema
je bilo Ie obdobje pozne bronaste dobe in kulture tarnih
grobi~t. Danes je mogote reti, da je res pray obramo, da je
bilo slovensko ozemlje z majhnimi razpr~enimi naselji
motno poseljeno te vsaj v zadnji fazi zgodnje bronaste
dobe. Naselja tega tasa so stala dosledno ob motvirjih in
manj~ih potokih, ki so jim omogotali preskrbo z vodo in
Rekonstrukcijo poznopaleolitskega lobara lovcev in nabirolcev
hrano. Sledovi t. i. Litzen kulture z znacilno pramenasto
pri Zemonu v Vipavski dolini (Zemlja pod vasimi nogami. Vodnik keramiko so sedaj znani na Dolenjskem (Loka, Loke), v
po najdisCih. Zavod zo varstvo kulturne dediscine Siovenije 2003 , okolici Ljubljane (Krtina pri Moravtah) na Stajerskem
str. 26. Racunalnisko 3D rekonstrukcijo je izdelal ART REBEl9) . (Slivnica pri Mariboru) in ~e posebej v Prekmurju (Kotare
in Nova tabla pri Murski Soboti!. Sledovi naselij srednje
Mlaj~a kamena doba (neolitik) je v Sioveniji zaznana
bronaste dobe so bili ugotovljeni na najdiWh Podsmreka
dokaj pozno. Najstarej~e obdobje je znano samo iz jam pri Vi~nji gori, Siman pri Gotovljah, Slivnica in Malecnik
na Krasu, iz osrednje Siovenije pa Ie nekaj drobcev pri Mariboru, Gmajna in Zutreki pri Sikolah, Gornje njive
keramitnih posod kate, da imamo na na~em prostoru pri Lendavi, Log pri Vipavi in Zemono 2 v Vipavski dolini,
neolitske sledove te iz 6. tisotletja. Novo odkrita naselbina na Krasu pa na najdiWh Brgod in Brgodec.
v Colu, vzhodno od Cateta, na obali Save, je verjemo doslej
Izrazito ~tevilna in zaradi obsega raziskanosti pomembna
najstarej~e neolitsko naselje pri nas. Sodi v tas okoli 5000
so velika naselja pozne bronasre do be - Dragomelj pri
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Domlalah, Rogoza in Pobrelje pri Mariboru, Velike njive postal utrdba in bil proti zahodu Se razSirjen. Ob isti cesti
pri Veliki vasi in Obrelje pri Jesenicah na Dolenjskem z je bilo v Dragi pri Beli Cerkvi odkrito manjSe naselje z
raziskanim larnim grobiSCam 5 358 19animi in 6skeletnimi grobiSCem in precej ruralnih zaselkov, ki jih trenutno
grobovi. Ob molnosti, da lahko sploh prviC preuCujemo razlagamo kot vasi domaCega prebivalslVa in ville ruscice,
notranjo organiziranost teh neutrjenih naselij, tipologijo gospodarska srediSCa, znaCilna za rimsko ureditev. Edina
stavb in njihovo funkcionalno delitev, so posebnega prava villa ruscica mediteranskega tipa je bila odkrita na
pomena sledovi metalurSke dejavnosti in tezavriranja najdiSCu Skolarice nad ankaranskim kriliSCem, s cesto
bogaslVa, ki se kale v obliki depojev bronastih predmetov povezana z via publica Pola- Tergesce, ob kateri je bilo
in surovcev. Odkriti so bili v Dragomlju (2), v Rogozi in raziskano tudi urbanizirano grobiSCe. Sicer pa je bilo na
Stevilnih krajih raziskano cestiSCe rimskih drtavnih cest najdiSCU Pod Kotom jug.
Starej~a telezna doba (oz. ostaline livljenja v tem Casu) Trojane, IvanCna Gorica, Vransko, Hajndl pri Ormolu,
je v ravninah, po katerih potekajo avtoceste, manj prisotna. AjdovWna, SUSec pri Razdrtem itn. Posebno informativno
Vendar so ravninska naselja, tam kjer se pojavijo, dokajSna vrednost pa predstavljajo za rimsko obdobje v Sioveniji
novost v naSem poznavanju. Taki so sledovi naselja ob poleg tabora na Obrelju predvsem Stevilna ruralna naselja
Krki pod Belo Cerkvijo na Dolenjskem, na najdiSCu Doige peregrinega prebivalstva - na Dolenjskem v Zagorici,
njive pri Sikolah in Kotare baza ter Nova tabla ob potoku Stranjah, Polarnicah, v blilini Ljubljane v Dragomlju in na
Dobel pri Murski Soboti. ObiCajnejSa so gomilna grobiSCa Krtini, na Stajerskem v Slivnici in Doigih Njivah, Cediljekih
tega Casa, odkrita na Doigih njivah pri Beli Cerkvi, v Rogozi, in na Gmajni, v Prekmurju na Novi tabli in Gornjih njivah
na Hardeku, Kotarah, predvsem pa na Novi tabli pri Murski itn. Mnoga od njih nadaljuejo svoje livljenje v pozno antiko
Soboti odkrit velik kompleks grobnih gomil z obodnimi 4. in morda 5. stoletja.
Staroslovansko obdobje se je stem projektom prviC
jarki. Popolno preseneCenje, ki ga je morda mogoCe povezati
5 funerarnim kontekstom, pa je odkritje priblilno 3 m Siroke
pokazalo v celoti. Raziskave Se zdaleC niso konCane, toda
kamnite ceste na najdiSCu Pola rn ice, v osrCju halStatske najstarejSe najdbe s konca 6. in zgodnjega Z stoletja z
Dolenjske.
Nove table, Sp. HoC, Slivnice prviC jasno kalejo logiko
MlajSa telezna doba je bila dokaj dobro znana pred- poselilVe, vrsto bivaliSC - zemunice s Sotorasto streho in
vsem prek grobiSC tega Casa. Novo raziskane bivalne tedanjo skromno materialno kulturo. Na ta zgodnji Cas se
strukture - hiSe (Kotare in Nova tabla pri Murski Soboti, navezujejo Stevilni ostanki karolinSkega in otonskega
Gmajna in LavSe pri Sikolah, Slivnica in MaleCnik pri srednjega veka na najdiWh Dragomelj, Gornje njive,
Mariboru, Smatevl in Trnava) so sedaj prviC prinesle tudi Grofovsko, Kotare, MaleCnik, Nova tabla, PeCina pri
podatke 0 bivalni kullUri in tehniki tega Casa, nekatera nova Skopicah, Pod Kotom, Podgorica, Sp. Gorica in Zagorica.
grobiSca (Zagorica pri BiCu, Med cestami pri Sikolah, Nova
tabla pri Murski Soboti) pa so poselilVeno sliko dopolnila.
Rimsko obdobje je pustilo v naSem prostoru najveC
sledov. Mesta so ostala v tem projeklU na sreCo neprizadeta
(delno uniCenje dolivlja Ie CELEIA), v veCji meri je bila
raziskana in 5 tem uniCena samo pomembna postaja na
rimski cesti med Siskom (Siscia) in Ljubljano (Emona) Ribnica pri Brelicah (ROMVlA). Raziskana je bila veCina
stavb tega naselja (med njimi tudi svetiSCe) in odkrito
zahodno grobisCe ob cesti. Vzhodno od Romule je bil v
avgustejskem Casu postavljen vojaSki tabor na Obrelju, ob
sotoCju Save in Bregane, velik 210 x 290 m. Ta s palisadami
in dvojnim, 2 m Sirokim jarkom utrjen tabor je pozneje

Rekonstrukcija zgodnjeslovanske naselbine zemljank iz orheololkega najdilCa Novo labia pri Murski Soboli (Zemlja pod valimi
nogomi. Vodnik po najdiscih. Zavod za vorstvo kulturne dedisCine
Siovenije 2003, sIr. 84. Rocunolnilko 3D rekonslrukcijo je izdelal
ART REBEL 9).
Rekonstrukcijo rimske yojaske ulrdbe jz orheoloskega najdisco
Obrezje (Zemlja pod valimi nogami. Vodnik po nojdilCih. Zovod
za varstvo kulturne dedisCine Siovenije 2003, sIr. 66. Racunolnisko
- - -_ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _~_ _ 3D rekonslrukcijo je izdelal ART REBEL 9),
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Nives Santin Regvat, Srednja sola kmetijske mehanizacije, Maribor

SARDINIJA V PRAZGODOVINSKEM OBDOBJU

N uraska kul tura
Nura~ka kultura je ena od megalitskih kultur, ki jih
zasledimo na obmoeju Sredozemlja ter v zahodni in severni
Evropi. Znaeilna je za bakreno, bronasto in zaeetek ielezne
dobe. Megalitska arhitektura je usrvarila mogoene bivalne,
svetiSene in grobne gradnje.
Za vse megalitske kulture so tipiene ~tiri lastnosti:'
- skupinska grobi~ea,
- javni potek obredov na prostorih, oznaeenih z megaliti,
- ea~eenje boginje rodovitnosti,
- vera v naprej nagnjene simbole.
Na verskem podroeju je bilo poleg kulta rodovitnosti
pomembno tudi ea~eenje son ca.
Proizvodnja kovinskih predmetov je bila zapletena,
vendar so metalurgijo odkrili na vee krajih obenem - na
Bliinjem vzhodu, jugovzhodu Evrope in v Jugozahodni Aziji.
Uporaba brona v Evropi je nadaljevala zaeete druibene
spremembe iz bakrene dobe. Gospodarska osnova je bilo
~e vedno poljedelsrvo, ki je z uporabo pluga in voza
posrajalo laije. Ljudje so iiveli v vaseh, zlasri v juini Evropi,
v kamnirih "hiSah", rudi v palaeah, obdanih z obrambnimi
zidovi - ro je v urrjenih naseljih. Novi pogrebni obieaji so
rudi povezani z megalirskimi sravbami. Grobovi so bili
posravljeni za veeje ~revilo umrlih, pogosro tudi vee kor
sro. Grobne najdbe, predvsem dragocenosri, dokazujejo
razslojenosr druibe in vero v posmrrno iivljenje. Poseben
poloiaj so zagorovo imeli obrtniki, predvsem kovaei, ker
so obvladali razliene rehnike kovin in ulivanja. Pomembna
so posrala obmoCja, v karerih so bila rudi~Ca za dragocene
kovine. ObmoCja, ki so v kameni dobi dobavljala doloeene
kamnine, so obuboiala.
Megalirska kulrura je nasrala na Bliinjem vzhodu, v
Evropi se je najprej razvila na Pirenejskem poloroku zaradi
razvirih rrgovskih srikov z bliinjevzhodnimi kulturami. Sirila
se je po morski pori prori severu v Breranjo, juino Anglijo
in Irsko. Prek sredozemskih orokov se je raz~irila do Krere.

Sarclinija
Sardinija je po pov~ini drugi najveCji orok v Medireranu,
za slabo perino veCji od Republike Siovenije. Dve rrerjini
njenega povr~ja pokriva hriboviri sver, 14 odsrorkov gorari
sver in doseie v pogorju Gennargentu (1834 m) najvi~jo
roCko. Gorara norranjosr oroka je reiko prehodna. Niiinski
sver, ki obsega manj kor perino povr~ja, je ob obalah, najvee
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na zahodnem in severovzhodnem delu oroka. Na
jugozahodu je najveCja aluvialna ravnica Campidano, ~iroka
20 km in dolga 100 km. Zahodna in juina obala sra
veCinoma nizki, ponekod moCvirni in lagunski. Vzhodna in
severna obala sra visoki, srrmi, reiko dosropni in slabo
razelenjeni. Sardinija ima v primerjavi z drugimi
medireranskimi oroki najdalj~o obalo. Sredozemsko
podnebje doloCa reCne reiime na krarkih rekah. Dana~nji
gozdovi pokrivajo okoli 5 odsrorkov povr~ine, med drevesi
pa je zanimiv hrast plutovec. Pastirska iivinoreja,
poljedelsrvo, lov, pridobivanje plute in nekaj rudnega
bogasrva rer z njim povezano pridobivanje in obdelovanje
kovin so bile v preteklosti rradicionalne gospodarske
dejavnosti redko naseljenega oto~kega prebivalsrva.

Nuraska kultura - del
evropske bronaste dobe
Zadnje raziskave dokazujejo, da je to kulturo usrvarilo
Ijudsrvo, ki je na Sardinijo pri~lo ob koncu stare kamene
dobe. Otok je osral kontinuirano naseljen do dana~njih
dni.
Baker je bil plVa kovina, ki so jo Ijudje uporabljali, in je
omogoeal rudi hladno obdelovanje. Ko so mu ob raljenju
dodali kositer, so dobili bron. Bronasti predmeri, ki so jih
izdelovali za vsakdanje potrebe in vojskovanje (orodje,
posoda in oroije), so postali trdnej~i in trajnej~i. Po~kodo
vane kovinsko orodje in oroije so lahko ponovno talili in
izdelali novo, kar je imelo bisrveno prednost pred kamnitim.
Bron se je raz~iril v zahodno Sredozemlje iz bliinjevzhodnih pokrajin in povzroCil ~tevilne druibene in gospodarske
spremembe. Nekatere kulture, ki so dokazano obstajale,
so izginile; pojavile so se nove - nura~ka kultura [civilta
nuragica) se je pojavila na otoku okrog 1800 pro Kr. in je
svoj razcvet dOiivela v bronasti dobi. Poimenovana je po
nuragih, ki so posta Ii simbol oroka in prevladujejo v
pokrajinski sliki Sardinije. Njeni utemeljitelji so bili
Protosardi. Otok so naselili iz razlienih smeri.'
Galuro in severno Sardinijo so naselili pri~leki z Apeninskega polotoka, z obmoeja Etrurije, dana~nje Toskane. Tisti,
ki so priSli z Iberskega polotoka prek Balearov, so naselili
osrednji del otoka okrog slanega jezera Cabras pri Santi
Giusti. Naselbine ob Cagliarskem zalivu so ustanovili priSleki
iz Afrike.
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Nurasko kulturo ~azdelimo v stiri razvojne faze:'
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_ za prvo fazo (1800- 1500 pr. Kr.) so zna~ilni protonuragi
in menhirji"

•

_ drugo fazo [1500-1200 pro Kr) ozna~uje razvoj enostavnih nuragov, grobov velikanov (tombe dei giganti) in
betilov 5,
_

trerji fazi (1200-900 pr. Kr) se razvijajo nuraski
kompleksi, zna~ilne trdnjave z ve~ srolpi Su Nuraxi di
Barumini, Santu Antine di Torralba, Sa domu e' s'oreu
di Orroli in podzemska svetis~a, v karerih so ~astili
vodo [rempli a pozlO). Ta faza je poimenovana kot najlepsa doba nuragov,

-

v ~etrti fazi (900-500 pr. Kr.) se razvijajo vasi Serra
Orrios in rudi Barumini ter Tiseali; svetiS~a Santa Cristina
in Santa Vittoria a Serri; pojavijo se kamniti kipi in
bronasti kipci [bronzetti). Poimenovali so jo kot obdobje
aristokraeije.

V

V 6. stoletju pr. Kr. so prisli Kartalani in ustanovili prve
kolonije. Zaradi sirjenja njihovega imperializma in prevlade
na obalah Sardinije se je nura ska kultura umaknila v
notranjos!. To je obdobje boja za prelivetje in odpora proti
kartalanskim osvajalcem. Po mnenju velikega poznavalca
nuraske kulture G. Lilliuja je to peta faza (500-238 pr. Kr.)
v njenem razvoju.
Nuraska kultura je se razmeroma slabo poznana, ker
kot prazgodovinska kultura ni razvila pisave; Rimljani pa so
zapustili 0 njej malo informaeij. Najbolj so njeno preteklost
in razvoj pojasnila arheoloska izkopavanja in preu~evanja
arheoloskih najdb. Med njimi so pomembne najdbe
bronastega orolja in bronastih kipeev (bronzetti), poleg
tega pa se ostanki keramike, kamnitega in lesenega orodja,
kalupov, obla~il iz kole, livalskih kosti, vodnjakov, cistern,
lrmelj, tolka~ev, ognjis~ s talilniki, pe~i, moskega in lenskega
nakira, gumbov na etrus~anskih obla~ilih, uteli za statve ...
Doslej so odkrili ve~ kot 500 bronastih kipeev z veliko
estetsko vrednostjo. Pomenijo vrhunee nuraske kulture.
Njihova velikost variira od nekaj eentimetrov do priblilno
40 em. V njih se odralata izredna mo~ in domisljija. Ne
prikazujejo sarno Ijudi, ampak tudi idole, bolanstva,
mitoloSka bitja, bivalis~a, ~olne, nurage in doma~e livali.
Nasli so tudi ve~ kot 70 bronastih ladjie na Sardiniji, v
Toskani in Laeiju, kar kale na gospodarske in kulturne stike
med otokom in Apeninskim polotokom. Na temelju tega
dejstva nekateri zagovarjajo eelo rezo 0 nuraSkem pomorstvu. Na podlagi teh najdb je mogo~e rekonstruirati

predstave 0 vsakdanjem livljenju, obi~ajih, navadah,
verovanju, druzbeni sestavi, vlogah posameznikov in glavnih
gospodarskih dejavnostih nuraSkega prebivalstva.

Nuragi
Plemenska razdelitev bronastodobnega prebivalstva na
Sardiniji in konfliktna organizacija drulbe sta pogojevala
gradnjo nuragov - v prvi vrsti za nadzor plemenskega
ozemlja in obrambo prebivalstva pred zunanjimi in
notranjimi sovrazniki. V kasnejsem obdobju so sluzili kot
obramba pred Kartalani in Rimljani. Pogosto so jih gradili
v blizini vodnih virov in na nekoliko visjih legah, ki so
omogo~ale opravljanje nadlOrne in obrambne funkeije.
Nekateri so imeli vlogo bivalis~ ali gospodarski pomen kot
kaS~e, delavniee in skladis~a.
Gradili so jih 5 kiklopsko zidarsko tehniko. Poleg fizi ~ ne
sile je bila potrebna dolo~ena tehnika dvigovanja kamnitih
blokov na visino 20 in ve~ metrov. Na mestu gradnje nuraga
so postavili lesen oder. Kamnite bloke so dvigovali s tehniko
vzvoda. Kamniti blok, ki so ga hoteli dvigniti, so povezali z
jermeni in mrezo. Na nasprotni strani so napolnili drugo
mrelo z manjSimi kamni in ko je masa kamenja presegla
maso kamnitega bloka, so ga dvignili na leleno visino.'
Navzlie dva do tri tiso~letni ~asovni razdalji se nih~e z
gorovostjo ni ugotovil natan~nega na~ina gradnje.
Poimenovanje izvira iz besede nur ,' ki pomeni jama,
votlina oziroma grmada, kopica, kup [kamenja). Dejansko
izgleda kot kup velikih kamnov, ki je v resniei votel in
primeren za bivanje.
Nuragi so stolpaste stavbe, ki imajo obliko prisekanega
stozea in zidove sestavljene iz grobih, velikih, v~asih tudi
obklesanih kamnov, brez veziva (suhi zid). Visoki so 12 do
20 metrov. V dolo~eni meri jih je mogo~e primerjati 5
kiklopskimi zidovi mikenske kulture. Zunanja oblika nuragov
nas spominja rudi na obrnjeno vedro.
Preeej obselne stavbe kroinega tlorisa imajo premere
od 10 do 36 metrov.
Nuragi so se na vrhu zaklju~ili z nepravo kupolo, v kateri
je bila odprtina za dim.

3 F. Floris, Breve storla della Sa rdegna, S1r. 10, Rim 199 7; G. liltiu, Sardeilna nural!ica, SIr. 19, Novara 1996; Weltgeschichte, lm Scha (ten des O lymp, SIr. 26- 3 2, GOtersloh 1996.
Protonuragi so predhodniki nuragov brez lolosa. V nOlranjostl so imel! hodnike razlitnih oblik In so bilt pokritl s kamnltimi pioscami. Obstajali so IUd i manlSi prOSlorlz niSaml, ki
so bili vCasih pokrili z nepra vim obokom. Menhirii so meilalitski monoliti prednuraskegJ obdobja razlilnih oblik, navpiCno PQSlJvljeni v zemljo. Na simboliCen naCin predstavljaio
5 bo1a~stvo. Ne smemo jih zamen jevati s kasnejSi mi betili, kl prlpadalo nuraSkemu obdobju.
8eul je obred ni, sveli kamen SloUaSle oblike, ludi viSii od 1 melra, ki na simboliCen naCin predstavlia bo1anstvo. lnaz je semitskega izvora lbelh--el) in pomeni bolie bivali ~Ce. Na
6 Sardiniji iih zasledlmo v obdoblu nura ske kullUre. Razlikulemo moSke in tenske beHle, slednji Imajo simbolizirane dojke. Obstaiajo IUdi belili v obliki nuraskega stolpa.
7 A Oppes, II mislero di 8arurn ini, v: BeU' halia Sard egna 1, Milan 1993, SIr. 175.
Ulliu, Sardegna nuragica, su. 31 , Novara 1996; M. Vasca rl, Sardegna I'orgoglio, la cuhura, il mislero di un popalo, sIr. 21, Verona 1998; Prazgodovina in reCne kul ture, sIr. 176,
Ljubljana 1997.
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Tako SO nastali nuragi z ve t stolpi, predhodniki
srednjeve~kih gradov. Najlep~i primeri tako nastalih

kompleksov so Losa ad Abbasanta (Oristano), Santu Antine
di Torrralba (Sassari), Su Nuraxi di Barumini (Cagliari),
Arrubiu di Orroli (Nuoro), Palmavera (Alghero).

Zavod
Republike
Siovenije
za solstvo

Poleg "gradov" so bile vasi iz kolib krolnega tlorisa, ki
so bile prislonjene druga na drugo in med katerimi je bil
labirint ozkih 'ulic" in majhnih dvori~t. Kamnite kolibe so
bile zgrajene brez veziva in so imele s slamo in vejevjem
prekrite strehe. Vas je imela cisterno ali vodnjak, ki je bil
spo~tovan kot sveti kraj.
Nuragi so edinstveni, ker je sorodne stavbe mogote
najti Ie na 300 kilometrov oddaljenih Balearih. V 2.
tisotletju pr. Kr., ob koncu bronaste dobe, so bili Balearski
otoki naseljeni s sorodnim prebivalstvom kot Sardinija.
Talajoti z Majorke in Menorke so kamniti stolpi, zgrajeni iz
kamna brez vezne malte in imajo obliko prisekanega stolca
ali piramide.
Na Sardiniji je priblilno 7000 nuragov, povpretno eden
na 4 km ' povr~ine. Posamit ali v skupinah so raztreseni po
celotnem otoku. Najvetja gostota nuragov je med krajema
Porto Torres na severozahodu in Barumini na julnem delu
otoka.
Njihovo ~tevilo je na dolotenem podrotju odvisno od
bliline nahajali~t kakovostnega kamna (bazalta, apnenca,
granita, trahita ...).

Ciospodarstvo in druiba
Nurag . *
Nad nizkim vhodom, ki vodi v notranjost, je kamnit
arhitrav za razbremenitev tele. Skozi hodnik, v katerem so
stranske ni~e za opazovanje, pridemo v osrednji prostor s
krolnim tlorisom, ki ga pokriva neprava kupola, zgrajena s
tehniko ~trletega kamenja (tolos). Med steno osrednjega
prostora, na sredini katerega je bilo ognji~te, in zunanjo
steno je zavito stopni~te, ki vodi v zgornje prostore, v katerih
sta po navadi druga nad drugo ~e dYe izbi; zgornja je po
povr~ini vedno manj~a od spodnje. Notranje stene po so
bile domnevno oblolene s pluto, ki je slulila kot izolacija.
To je primer zgodnje gradnje nuragov z enim stolpom.
V drugi polovici 2. tisotletja pr. Kr. so gradili nura~ke
komplekse. Osrednji stolp z dvori~tem, na katerem je
vodnjak, zapira obzidje z vet izbotenimi stolpi (bastion).
Tloris kale, da je bilo obzidje sestavljeno iz vet kril: treh
(Santu Antine), ~tirih (Su Nuraxi), petih (Arrubiu). Celoten
kompleks je bil obdan z zunanjim obzidjem z vet stolpi in
je predstavljal prvo oviro za morebitne napadaice. Deli
kompleksa so medsebojno povezani s hodniki, v katerih
so strelne line.
• Fo!osrafije Ie posnela Nives Santin Regvat.
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Gospodarski in drulbeni razvoj zahodnega Sredozemlja
zaznamujejo v bronasti dobi razvoj poljedelstva, povetanje
~tevila prebivalstva, predelava kovin in "trgovina".
S pomotjo bronastih kipcev je mogoCe preuCevati
ekonomijo Protosardov.
Temeljila je na poljedelstvu (lita) in livinoreji. Z uporabo
pluga in voza so postala poljedelska opravila lalja. Livali
so gojili za reprodukcijo in za prehrano (vole, krave, pra~ite,
ovce, koze, peteline, golobe). Stem je bila povezana izdelava
usnja in kot
Lov je obCasno dopolnjeval te dejavnosti, v trenutkih
pomanjkanja pa je bil njuno nadomestilo. Lovili so muflone,
divje pra~ite, jelene, damjake, lisice, zajce, pol he, ptite, ribe,
tudi opice in anti lope, ki jih danes na tem obmoCju ni veC.
Tudi te livali so slulile za pridobivanje kot Posodo so
izdelovali iz gline in ilovice ter tkali volno in Ian.
V gorah so bila nahajali~ta bakra in kositra in zato se je
v pozni bronasti dobi lahko razvila kultura, ki je ustvarila
mnogo bronastih kipcev, ki so bili izdelani veCinoma z
metodo ulivanja z izgubljenim kalupom, pri kateri ni nobena
figura enaka drugim. Kositer so dobivali tudi iz oddaljenih
Cornwalla in Etrurije.
Rudarstvo in z njim povezana metalurgija je omogotala
pridobivanje bakra, brona, svinca, leleza in morda tudi srebra.
Najdeni kalupi priCajo 0 razvitem kovinarstvu [orodje, orol je).
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V mnogih nuragih so bili najdeni ostanki "delavnic" za
obdelavo brona, svinca, srebra in leleza iz zatetka I.
tisotletja pr. Kr. Bogate olep~ave in okrasje bronastih in
bakrenih najdb pritajo 0 razmeromao dobrem livljenjskem
stilu in kakovosti livljenja.
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Plemenski poglavar-

nuraski vojscok.

V samozadostnem, neavtarktitnem gospodarstvu, ki je
surovine spreminjalo v izdelke, je potekala livahna men java.
Menjava ni imela samo lokalnega znataja, saj je potekala
tudi 5 kraji na Apeninskem polotoku [Toskana, Lacij), ki so
jih obvladovali Etru~tani. Obstajajo pa tudi dokazi 0 menjavi
5 Fenitani in Grki iz arhaitnega obdobja.
Nura~ko prebivalstvo je livelo v plemenski drulbi. Vsako
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pri odlotitvah glede prihodnjih aktivnosti. Mnolitno so
se udelelevali religioznih obredov in lrtvovanj.
Bronasti kipci pritajo 0 drulbi, ki jo je vodil poglavar in
sestavljali ~e sveteniki, voj~taki, kmetje, obrtniki, mornarji
in pastirji.

Nura~ka kultura ni poznala urbanizacije. Ljudje so liveli
v vaseh, ki so jih sestavljale kolibe 5 krolnim tlorisom. Blilnji
nurag jim je nudil zaWto v primeru nevarnosti.

S pomotjo podatkov, da je obmotje sedmih nuragov 5
povpretno naseljenostjo obsegalo 270 ha in da naj bi
nura~ka vas ~tela 35 prebivalcev, je hipotetitno mogote
izratunati, da je vasi pripadalo 38 ha zemlje; posamezna
drulina, ki naj bi imela priblilno 10 tlanov, je razpolagala
s 3 ha obdelovalne zemlje in pa~nikov.
Ce je livelo pri vsakem nuragu - vasi 30-35 Ijudi, se je ~te
vilo oto~kega prebivalstva gibalo med 210000 in 245 000.'

lood
enca,

utkih
lone,
ribe,
i vet.
o so

Va~ko prebivalstvo se je zbiralo na zborih in sodelovalo

S pomotjo 500 najdenih bronastih kipcev je mogote
doloWi drulbeno hierarhijo na osnovi oblatil, orolja in
drugih atributov, ki pomagajo pojasniti njihovo vlogo v
drulbi:'
- poglavar je upodobljen s pokrivalom, dolgim pla ~tem,
5 palico v levi roki, desno roko pa ima dvignjeno v pozdrav,
- voj~taki so prikazani z vrsto orolja in tako prepoznamo
hoplite, lokostrelce in pratarje,
- sveteniki in svetenice s pokrivali, ki so bili podobni
etru~tanskim vedelevalcem in sirskim svetenikom,
- srednji in nilji sloj sestavljajo pastirji, kmetje, obrtniki,
ki so upodobljeni 5 palicami, torbami, posodami, ovcami,
kolami.
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pleme je Ijubosumno branilo svoje ozemlje pred sosednjim
in pogosto so se spopadali. V tasu miru je plemena vodil
svet stare~in; v primeru zunanje nevarnosti pa so izbrali
poglavarja.
Zagotovo so prvaki tedanjih skupnosti poleg gospodarske zdrulili v svojih rokah tudi voja~ko in polititno mot.
~ G. Litliu, Sardegna nuraglc.l, str. 76- 79. Novara 1996.
Ibidem, str. 22.

Prihod Fenitanov in njihova osvajanja so prisilila staroselce k platevanju tributa, ki so ga kompenzirali z izvozom
surovin in izdelkov. Pray tako je bil na otoku nuragov
prekinjen razvoj, ki bi pripeljal do nastanka urbane drulbe.
Ob koncu 6. stol. pro Kr. je bila Sardinija razdeljena na dva
dela. V gorati notranjosti se je ohranila prvobitna drulba,
drugod, na obselnih obmotjih, pa se je ta imegrirala s
kulturo osvajalcev.

Nuraska trdnjava
Arheolo~ka izkopavanja ob koncu ~tiridesetih in petdesetih
letih dvajsetega stoletja so odkrila najmogotnej~o stvaritev
sardske megalitske kulture.
Nedalet od Baruminija je velitastna nura~ka trdnjava
Su Nuraxi. Sestavljena je iz priblilno 20 m visokega
osrednjega stolpa 5 tremi nadstropji. Ob osrednjem stolpu
je dvori~te v obliki polmeseca z 20 m globokim vodnjakom.
Osrednji stolp in dvori~te zapira 2 m debelo obzidje z
vkljutenimi ~tirimi manj~imi stolpi [bastion i). Tloris bastion a
kale na romboidno obliko. Kompleks varuje zunanje obzidje
s petimi stolpi.
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Poleg trc!njave se je razvila obsetna nuraska vas s 50
kolibami. Kolibe imajo krotni rloris in so bile pokrire z
lesenimi bruni in vejevjem. Posebnost je koliba s kamnito
klopjo za sedem oseb ob steni in majhnim okroglim
bazenom v sredi za domatijske in kultne aktivnosti. V njej
so se zbirali na sestanke drutinski poglavarji, ki so
predsravljali nurasko skupnost in sprejemali zanjo
pomembne odlotitve. Tla so tlakovana s kamnitim tlakom,
v katerem je opaziti odrotni kanaltek. Najvetja je t. i.
"curia" (z zunanjim premerom 9,70 m), ki ima ob notranji
steni kamnito klop, na kateri je lahko sedelo 30 Ijudi. V
njej so se sesrajali vaske staresine, zbor pa je vodil poglavar.

Nuroska palaco Santu Antine.

Nuraska vas

Nuraska trdnjava in vas Su Nuroxi.

Naselbina se je razvijala med srednjo bronasto dobo in
vrhuncem telezne do be. Njen obstoj so dokazali se v rimski
dobi. Trdnjavo so osvojili Kartatani v 6. stol. pro Kr. Vas je
bila naseljena se v kartatanskem in rimskem obdobju.

Nuraska kultura ni ustvarila mesr, pac pa so ostanki
vasi se ohranjeni v blitini svetih krajev (svetisc), ki so jih
obiskovali prebivalci od blizu in dalet.
Najbolj znana nuraska vas Serra Orrios se nahaja v
blitini Dorgalija.
Naselje je bilo zgrajeno v obdobju pozne bronaste dobe.
Enoprostorske kolibe z nepravilnim krotnim tlorisom in
enim prosrorom so zgrajene iz kamnitih blokov brez veziva
in so razporejene nepravilno ali skupinah. 'o Povrsine
notranjih prostorov merijo od 4,40 m' do 29,20 m' . Tla
so bila tlakovana s kamnitimi ploscami. Pred vhodom je
bila kamnita stopnica, ki je preprecevala v deievnih dneh
vdor vode in blata v notranjost. Zanimiva je koliba za
sestanke ("parlament"l, ki ima vzdolt stene klop, ki je
sestavljena iz 19 kamnitih sedetev. Podobne kolibe najdemo
tudi v drugih nuraskih vaseh (Barumini, Palmavera, Serri .. J
Na osrednjem dvoriStu je velik vodnjak - cisterna, ki je
zbiral detevnico.

Nuraska palata
Velik nuraski kompleks Santu Antine se nahaja v sirni,
rodovitni in z vodo bogati dolini, ki je znana pod imenom
"dolina nuragov".
Zaradi svoje sijajnosti je znan kot nuraska palata (Reggia
nuragica). Osrednji, trinadstropni srolp s teraso je bil visok
21 m. Obdaja ga obzidje s trikotnim tlorisom, ki ima na
vsakem vogalu stolp (bastion). Za obzidjem sta notranje
dvoriste in vodnjak za primer dolgotrajnega obleganja.
Kompleks obdaja nuraska vas z desetinami kolib, ki je
bila naseljena se v rimskem obdobju.

10 Danasn je pasl irske kolibe, pinneue, po naCinu gradnje, uporabljenih malerialih, velikosti
in Izgledu posnemalo nura Ske kolibe.
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Serra Orrios, dvorisce s cisterno.
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Vas je zanimiva zaradi dveh sveti~C tipa mega ron
pravokotnega tloris~ z atrijem in cello, ki sta obdani z
megalitskim zidom. NedavrlO je bilo odkrito ~e tretje sveti~Ce
pravokotnega tlorisa z apsido in 10Cenim vestibulom. V
blitini vasi je bil odkrit grob velika nov. Nadzor in obrambo
vasi je omogoCal veC kilometrov dolg obroC nuragov v
okolici. Arheolo~ka izkopavanja so se zaCela leta 1936 in
do danes je na povr~ini 6 ha odkritih priblitno 100 kolib.
Arheologi ~e vedno odkrivajo nove kolibe.

Nuraska ngorskacc vas
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Nura~ka vas se nahaja na "gori" Tiscali v gorski jami, na
nadmorski vi~ini 518 m, katere strop se je v preteklosti
vdrl." Pogoji tivljenja in dela, ki so spremljali graditelje
vasi, so ostali do danes nespremenjeni. Ker ~e ni bilo veCjih
arheolo~kih izkopavanj, je tetko doloCiti datum gradnje in
naselitve vasi.
Prvi arheologi so najdi~Ce obiskali v dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega stoletja. Njihova dejavnost je bila
omejena Ie na popis kolib in keramike nura~kega in rimskega
izvora.
Domneva se, da so se prebivalci plodne doline Lanaittu
zaradi konfliktov s svojimi sosedi preselili in poiskali zaWto
znotraj "gore". Se veCja verjetnost pa obstaja, da se je to
zgodilo zaradi prihajajoCih Rimljanov. Proti tezi, da je bila
vas kontinuirano naseljena obstajajo najmanj trije
argumenti:
na gorskem podroCju z apnenCasto podlago je premalo
vode za pretivetje,
- obdelava zemlje in tivinoreja sta na tak~nem podroCju
zelo letki,
- Ijudje, ki so zbetali pred sovratniki, so nujno za seboj
pu~Cali sledove svoje navzoCnosti.

V vasi sta dYe skupini kolib. Prva je sestavljena iz priblitno
40 kolib, v kateri so prevladujoCe s pravokotnim tlorisom.
Nekaj jih ima krotni tloris. Zidovi so bili zgrajeni s samo
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II KrclSko jarno z vdrtlm slropom lIalilJni imenujejo "dolina",
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neravno vrsto kamnov in so bili povezani z me~anico
ilovice, kar je posebnosl na Sardiniji. Videz kolib nam pu~Ca
vtis, da je bila pri gradnji naglica in so zalo objekti krhke
konstrukcije. Nad ~irokimi vrati ene izmed kolib je ohranjen
arhitrav iz lesa "terebint". Streha je bila narejena iz brinjevih
debet in vej.
Drugo sku pi no sestavlja vee kot 20 kolib, ki so vse
pravokotnega tlorisa in so nekoliko manj~e kot tiste v prvi
skupini. Tetko je verjeti, da so predstavljale zaWto za vso
drutino. Verjetno so jih uporabljali kot skladi~Ca za zaloge
hrane ali hleve za domaCe tivali. Tudi druga skupina kolib
je bila prekrita z debli in vejevjem.

Verovanje
Zaradi pomanjkanja pisnih dokazil so podoba religioznih
verovanj evropskih prazgodovinskih kultur in pomen sveli~C
ter narava kullov ~e v veliki meri nepojasnjeni. Arheolo~ke
najdbe omogoCajo rekonslrukcijo in hkrali nasprotujoCe
si razlage.
Raz~irjeni so bili kull rodovitnosti, Ca~Cenje umrlih in
obotevanje narave.
Boginja mali in botanstvo v podobi bika sla bila
spremljevalca tega Ijudstva veC kOI 3000 let. Ljudje iz
nuragov so verovali v railiCna botanstva in verovanje je
bilo povezano z vsakdanjim livljenjem in delom. Bogovi
so jih varovali v vojnem Casu in onsrranstvu. Zelo zanimivo
in izvirno bolanstvo je bila brez dvoma voda.
Voda ni bila samo redkost (Cepravvemo, da je bila klima
pred 3000 leli bolj vlatna in hladna), ampak vir livljenja.
Domneva se, da so zaradi pomanjkanja vode na Sardiniji
pri verovanju imeli posebno vlogo izviri vode. Na vodnih
izvirih, ob nuraskih naseljih, so nastajala svelisCa - lempli
a pOZZO, ki so bila povezana s kullom vode. Danes poznamo
50 svelisC na vodnih izvirih. Vsa so zgrajena po podobnem
naCrtu. Iz predproslora se spustijo stopnice v najbolj sveti
prostor, kjer je vodni izvir. To je veCinoma podzemni prostor,
vCasih tudi povrsinski (nadzemski). Stavba je bila pogosto
obdana z megalitskim zidom.
V svetiseih, v katerih so bivala tudi druga botanstva, so
nasli 70 odslotkov bronastih kipcev. Posebno so Castili
bika kot botansko tival, kar dokazujejo vklesane bikove
glave na proCeljih svetisC. Najbolje ohranjeni primeri svetisC
tipa pozzo sacro (sveti vodnjak) so Santa Cristina (Oristano).
Sa nt' Anastasia (Cagliari), Su Tempiesu [Nuoro) in Sa Testa
(Olibia)
Santa Cristina je primer svetega vodnjaka, ki je zgrajen
iz natanCno klesanih kamnitih blokov. Obdan je z obzidjem,
ki zapira veslibul in ~topnisCe, ki vodi v podzemeljski prostor
z vodnjakom.
Sant' Anastasia se nahaja pred istoimensko poznogotsko cerkvijo. SvetiSee je zgrajeno iz slabo obdelanega
kamna in ga sestavljajo vestibul, stopnisCe in podzemeljski
prostor [tolos). V blilini so bili odkriti okrogli prostori z
nisami v stenah in so bili povezani z nuraskim svetisCem.
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NajboljSi primeri grobov velikanov so ohran jeni v o kolici
Arz achene (U lelghi, Coddu' Ecchju) in S' Ena 'e Thomes
v bliii ni Dorgal ija.
V o bdobju od 900 do 500 pro Kr. se je razvi la
individualna oblika po kopavanja in oblika grobov ni bila
vee megalitska.

Svetisce santa Christina.

Su Tempiesu je povrSinsko, pred nedavnim odkrito
svetiSee. Zgrajeno je iz kamnitih blokov iz trahita, ki so
poloteni V vodoravnih vrstah. Sestavlja ga pokriti pravokotni
vestibul z dvema monolitnima lokoma, stopniSee in prostor
z vodnjakom. Vestibul in mali vodnjak sta povezana 5
kanalekom, ki je vklesan V skalo. Na tern prostoru so bili
najdeni Stevilni votivni predmeti.
Sa Testa sestavljajo atrij krotnega tlorisa, stopniSee in
prostor z vodnjakom. Po odtoenem kanal eku, ki je vsekan
V skalo in pokrit z latnim obokom, odteka voda iz vodnjaka.

Grobovi
NuraSka kultura je prevzela iz neolitika nekatere vrste
grobov (domus de janas), " ustvarila pa je tudi popolnoma
nove megalitske grobove - grobove velika nov (tombe dei
giganti)." Osnovna razlika je v tern, da so domus' de janas
hipogejske gradnje, grobovi velikanov pa nadzemske gradnje
iz velikih kamnitih blokov brez veziva. Ohranjenih je vee
kot 300 grobov velikanov razlienih tipov. Stene pogrebne
komore so bile sestavljene iz pokonenih megalitskih
kamnitih plose, podobno kot pri dolmenih, 14 na katere so
polotili podobne kamnite plosee za streho. Odprtina na
osrednjem obdelanem kamnu, loeni steli, je vhod v grob
na nivoju zemljiSea. Zgornji del stele je falieni simbol,
spodnji pa simbolizira tenski genitalni organ. Vee ton tetka
stela predstavlja prag med svetoma t ivih in mrtvih. Od stele
levo in desno so po vel ikosti postavljeni kamni, ki tvorijo
polkrotni prostor, ki je najverjetneje predstavljal kultni
daritveni prostor (eksedra)."
Frontalni pogled na grob spominja na bikovo glavo, saj
je bika nuraSko prebivalstvo eastilo.
To so bili skupni grobovi za moske in t enske, domnevno
pripadnikov vrhnjega sloja, v katerih so naSli grobn e
pridatke.

Grob velikanov.

Muzeji
Stevilni ostanki, ki so jih arheologi naSIi "in situ", so
zbrani in razstavljeni v teh ustanovah. O gled arheoloSkih
in drugih lokalnih muzejev je zanimivo in po membno
dopolnilo za razumevanje nuraSke kulture.
Najbolj bogata z najdbami sta nacionalni arheoloSki
muzej v Cagliariju (400 bronastih kipcev) ter arheoloSki in
etnoloSki muzej G. A Sanna v Sassariju (keramika, bronasti
kipci, najdbe iz grobov velika nov). Sardinija je vsekakor
neizmeren muzej na prostem, ki si ga je mogoee ogledati v
vseh letnih easih.

Zakljucek
Nuragi kot vrsta prazgodovinskih stavb, znaeilnih za
Sardinijo, so najveeje in tehnieno najbolj dovrSene
megalitske stavbe v Evropi. Predstavljajo velik gradbeni
podvig, ki ga je lahko izpeljala Ie dobro organizirana
skupnost. So temelj nuraSke kulture, ki se je razvijala med
1800 in 238 proKr. v Stirih oziroma petih razvojnih fazah.
Od leta 1000 proKr. so bili prisotni na obalah Sardinije
Fenieani. Na dolgih potovanjih med Fenicijo, Iberskim
polotokom in daljno Britanijo so se morali oskrbovati z
vodo in tivetem na obalah, ki so omogoeale varen pristan.
Otok jim ni ostal neopaten in z dovoljenjem vaSkih stareSin
so se razvili trgovski stiki. " Poljedelske mot nosti in
nahajaliSea nekaterih rud so njihov interes Se poveeala.
Polagoma so se kraji z varnimi pristani razvili v feni eanska

12 Domus de Janas (dobesedno hi~ vii). Tako so Ijudsko poimenovani prazsodovinski grobovi na Sardiniji iz neolilika in halkolitika. Vklesani soy skalo z vet medsebojno povezanimi proslOri.
13 Tomba del gisami (srob velika nov - liudsko poimenovanje) ie grob iz nuraskega obdob;a. Ime izvira iz Jegende 0 velikanih I nadCloveSko moCjo, ki na; bi gradili nurage. V takSne
srobove so lahko pol01i1i 100-200 umrlih obeh spolov.
14 Dolmen ie megalitski grob I enim prostorom pravokotne ali v&kome oblike. Zgrajen ie iz vet navpiCno postJvljenih kamnitih ploSC in pokrit s podobno plo~o v vodoravnem polotaju.
IS Eksedra je polkr02en sveti prostor pred proCeliem grobov velika nov.
16 Med novimi produkti so bill: Sleklo, laneni in volneni tehtHni Izdelki, pobarvani S Skrlatno barvo.
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mesra. 17 FeniCani so naselja zmeraj usranavljali kor rrgovska
oporiSCa.
•
Del nuraSkega prebiva~rva priSlekov z morja ni sprejel
gosroljubno in se je umaknil v norranjos[' drugi del pa se
je asimiliral.
FeniCansko kolonizaeijo je konCal vpad Asireev v Fenieijo
v Z srol. pr. Kr. To je pospeSilo poliriCni vzpon Karragine v
zahodnem Sredozemlju.
V reku 6. srolerja pr. Kr. so Karralani osvojili veCji del
oroka, razen gorare Barbagie na vzhodu. PoruSili so
mogoCne urrdbe domaCih poglavarjev in pokorili nuraSke
naselbine. " VCasih so jih rudi poveCali.
V boju za prevlado na Sredozemlju so se v 3. srolerju
pr. Kr. spopadli Rimljani in Karralani. Zmaga v prvi punski
vojni je imela za posledieo prodor Rimljanov v Sredozemlje
in Sardinija je posrala druga rimska provinea. Odpor
nuraSkega prebivalsrva se je nadaljeval ...
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izsledki

Povzetek
Sardinija je najprej priregnila mojo pozornosr kor odliCen
kraj za polerno dopusrovanje. Poleg izrednih naravnih lepor
me je zaCela zanimari megalirska arhirekrura neznanega
Ijudsrva in z njim povezano livljenje. Kulrura je lokalno
omejena na orok, v sploSnem pogledu pa ima preeej
skupnih znaCilnosri z drugimi megalirskimi kulrurami
bronasre dobe. Lokalne posebnosri pa vedno znova
razkrivajo arheoloSka izkopavanja in preuCevanje mareriala
v zadnjih deserierjih.
Zapis 0 nuraSki kulruri kor eni izmed prazgodovinskih
na rleh Evrope je nasral kor rezulrar veClernih obiskov oroka,
ogledov arheoloSkih najdiSC in muzejev rer prebiranja
srrokovne lirerarure. Zdi se mi, da je v slovenskem okolju
nuraSka kulrura manj poznana, zaro sem se odloCiia za
njeno predsravirev.
Nuragendorf Tiscali (Archaologisches Gebiet), letak vodnik, i,dala
ob~ina Dorgali.
Nuragendorf Serra Orrias (Arehaologisches Gebiet). lerak vodnik,
izdala ob~jna Dorgali.
Loughi e paesaggi della Sardegna nuragiea. V: Bell' Italia. Milan. St.
92 / 1993.
Salvi, R. 1993: Ma non era un' isola. V: Bell' lralia Sardegna I. Milan.
Fabiani, E. 1993: Piccoli prodigi. V: Bell' Italia Sardegna I, Milan.
Oppes, A 1993: II mistero di Barumini. V: Bell' Italia Sardegna I,
Milan.
Serra, M. 1993: II dia nascosto nel pozza. V: Bell' Italia Sardegna
I, Milan.
0., A 1993: L' invisibile meraviglia. V: Bell'ltalia Sardegna I, Milan.
Fabris, G. 1996: Nei castelli dei re pastori. V: Bell' Italia Sardegna
2. Milan.
Cadoni, C. 1996: Confortevoli nuraghi. V: Bell' Italia Sardegna 2.
Milan.
Porru, A 1998: Nel segno del toro. V: Bell' Italia Sardegna 3,
Milan.
Biolchini, V. 1998: II gigante rosso. V: Bell' Italia Sardegna 3, Milan.
25. OHeddu, L 1990: le pierre parlano. V: Bell' Italia Speciale
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17 Na jutn! obal! atoka so namle kolonije Karalis, Nora in Bithia; na otoku 5.10 Amioco ob jugozahodni obali Suleis; na zahodni Tharros in Bosa. Verietno sla nastali Se dye naselbini,
18 na severni obali Turris in ~a severo,,:h<>.dni ~Ibia.
NutaSka vas Palmaveta pn Aigheru re blla unu."ena v 8. stat proKr. v ogniu, kar dokazule rO- IS em debela plaSl pepela.
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Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

Dr. Oanijela Trskan, Filozofska fakulteta

V

Ljubljani

Eseji · pri predmetu zgodovina
(angleski in francoski primer)
Uvod
Naloge z daljSim prostim odgovorom so bolj poznane
kot esejske naloge oz. daljSe esejske naloge, ki zahtevajo
od ueeneev samostojen spis, kjer lahko razmiSljajo
svobodno in ustvarjalno 0 zgodovinskih dogodkih, pojavih
in proeesih.' Seveda pa se v Solskem eseju povezujeta
znanje, ki ga je potrebno reproducirati, in sposobnost
oblikovanja tega obveznega znanja z uporabo miselnih
proeesov.
V Sioveniji so bila daljSa esejska vpraSanja izredno redka
v maturitetnih izpitnih polah do leta 1999.0d leta 1999
pa niso vee predvidena za maturo.' Tako ni posebnih pravil
za pisanje esejev in tudi za oeenjevanje esejskih odgovorov.
Pri pisanju daljSega eseja je treba upoStevati doloeena
pravila pisanja. Pravila so razliena, zato so v nadaljevanju
predstavljena navodila za pisanje esejev pri zgodovini v
Veliki Britaniji in Franeiji. Ker je tudi oeenjevanje esejskih
odgovorov zahtevno, je v nadaljevanju predstavljen tudi
naein bolj objektivnega oeenjevanja takSnih odgovorov.
Predstavljene naloge so vzete iz angleSkih in franeoskih
priroenikov in izpitnih pol ter mednarodnih izpitnih pol za
srednjeSolske izpite.

AnglHki primer esejskih nalog
V Veliki Britaniji so najpogostejSa navodila, da mora
imeti esej uvod, osrednji del in zakljueek. V uvodu morajo
ueenei jasno predstaviti problem, ki je lahko postavljen v
obliki vpraSanja ali trditve, potem pa morajo prikazati glavne
podteme (probleme) eseja ter ustvariti naravno povezavo z
osrednjim delom. V osrednjem delu morajo organizirati
glavne ideje v logieni vrstni red, tako da esej dobi primerno
strukturo. Vsako idejo morajo napisati v svoj odstavek.
Uporabiti morajo podrobno znanje za ilustracijo in podkrepitev stavkov ter ustvariti povezave idej oz. argumentov. V
zakljueku morajo povzeti bistvo argumentov, komentirati,

kako je vsak od teh povezan s problemom, postavljenim v
vpraSanju, in razlotiti, kako so priSli do tega zakljueka. 3
Med Stevilnimi navodili za pisanje esejev je tudi napotek,
da morajo ueenci dobro razumeti kljuene besede v esejski
nalogi, da lahko odgovorijo na vpraSanje'
Ti glagoli oz. besede zahtevajo doloeen naein odgovarjanja, dolocen nivo kognitivnega miSljenja in preverjajo
sposobnosti:
• razlage (ponazori: pojasni v odgovoru problem, ki ga
predstavljajo slike, grafi idr.; razloti: razjasni, pojasni,
interpretiraj dokumente);
• analize (analiziraj: razcleni problem ali situacijo na vec
delov in odnosov; pretresi: preuci, analiziraj problem);
interpretaeije (interpretiraj: pokati pomen, razjasni,
komentiraj in podaj svoje mnenje oz. oeeno);
• opisovanja (definiraj: doloci pomen besede ali stavka;
i1ustriraj: pokati pomen slike, grafa; ocrtaj: podaj glavne
poteze ali sploSna nacela 0 predmetu; opiSi: podaj bolj
podrobno razlago; skiciraj: uredi vrsto podatkov in idej
in jih razvrsti v glavne tocke in podtocke);
primerjave (poveti: pokati odnose in povezave v opisni
obliki; primerjaj: preglej znacilnosti in najdi podobnosti,
omeni tudi razlike; vzpostavi zvezo: podaj, kako so stvari
povezane med seboj in do kakSne mere so enake);
razlikovanja (razlikuj: poudari razlike; razloei med: prikati
razlike med);
klasificiranja (klasifieiraj: postavi osebe in stvari skupaj
v sku pine po podobnostih ali razlikah);
• dokazovanja (dokati: potrdi z dokazom; opravici: dokati
svoje odlocitve z dokazi; potrdi: predstavi kratko, jedrnato
trditev 0 polotaju, podatku ali mnenju; zagovarjaj: pokati
ustrezno ozadje za odlocitve in zakljucke);
• raziskovanja (najdi: predstavi po korakih vrsto podatkov,
ki so nekako povezani; preiSci: preglej podrobno; raziSci:
raziskuj nataneno, upoStevajoe razliena sraliSea; razpravljaj:
raziskuj ali preiskuj z argumenti, preglej in raziskuj, podaj
razloge za ali prori in tudi preuei globlji pomen);

I Trolat, S. 1998: Tipske znatilnosti testnih nal08, problemi pri proiektiranlu in uporabnosl pri pouku zgodovine. V: Zgodovlna v Soli: Letnlk VII. k 3, SIr. 37. V Sfoveniji se ie ukvarjal
s plsanjem eseja pri zgodovlnl ludi Ivan Sernec. ki pravi nasledni!!: "Vseblna eseiskeg<l besedila naj pohle, da kandldat (dijak) obvlada manle (svetovno, evropsko in slovensko
19ooovino), ga analilitno-sintelitno interpretlra tervrednOiL KompleksnOSI zgodovinskega dogalania prikate 1 uporabo ustreznih zgodovinskih viroy, besedil (Ulbeni5kih,literarnih;
memoarskih ltd.), zemlfeyldoy, statislilnih podalkoy in druKih sllkoynih gradly. Solski zgodOYinskl esej naj dijaku dopuSla, da predslayi oz. a!'iumentira syoje osebno mMle' aeeno
ali yidenje nekeKa zgodoyinskega pojaYa: (Sernec Iyan: Zlrodoyina y SOli in ese" nepublicirano Kradiyo.1 0 zgodoyinskih esejskih nalOKah je pisala: Karba, P. 1996; ZgodOYI~<I y Soli
drugale. DZS. ljubliana, sIr. 51-57
2 Npr. Zgodoyina. Izpitna pola 2, 12. in 13. I. 1995. bzYoi sloyenskih dp1el y IS. In 16. stoletju, sIr. 10, nalOlla 8.
3 Malhpson, I. 1999: Passing Higher History. Hodder&:Stoughton. london, SIr. ,25, 34 in 37 Ponayadi pseisko ypraSanie lahteYa, da IP ulenec za trditev ali Proll njej. Tako mora
u(enec predSI<lYili obe slrani mnenja z argumenti 01. dokazi, polem pa oprayu:"ju sarno enD strano Prj tern mora uporabJlI dokaze in np sarno enOSlayno soalasjp ali nesoglasje s
trdi(viio.
4 Kllulne besede oz. glalloll so payzeti Iz: Write for College. 1997. A Student Handbook. Great Source Education Group, In(. Wilmington, SIr. 505 -506; Henderson, P. 1993: How
10 succeed in exams and ,usessments. Collins Educational. London, stt. 82 - 83 in http://www.cohu.ms.ohio-s tate.pdu/hlstory/essayexm.htrn (Writinll the essay rype examination,
internet julij 19981. Pri ktajSih ypraSanjih pOi morajo u(end upoSteyatl se dya glagola: naStej (naplSI kr.Hek spzoam !lstega, kat YpraSanJe zahleya); nayedi (naStej ali preds(aYi na
Jasen nalin brez podrobnosti).
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vrednotenja (evalviraj: navedi doloeeno oeeno; kritieno
oeeni: oeeni pr avilnosti informaeij 0 dogodkih ,
problemih; ovrednoti: (¥:eni prednosti in omejilVe teorij
oz. mnenj);
sinteze (preglej: ponovno preglej in povzemi glavne
znaeilnosti; povzemi: podaj kratko poroCiio glavnih toek,
izpusti podrobnosti in primere).

'Oceni relativno
vrednost problemov. ki so vodili ZDA od leta 1945 do
1959 iz zavezniStva v spor 5 Sovjetsko zvezo" so naslednja.
Esejski odgovor naj vsebuje tri dele. V uvodu naj ueenei
Navodila za odgovor pri esejski nalogi:

navedejo probleme brez podrobnosti. V osrednjem delu
naj navedejo za vsako dr1avo posebej, kako je pos lab~ala
odnose, poudarijo sovjetski ekspanzionizem v Vzhodni in
Srednji Evropi s Poljsko, Berlinom in Ce~koslova~ko ter
poudarijo strah, da do kamor sega sovjetska ekspanzija, to
vodi k pomoei ZDA Zahodni Evropi (Trumanova doktrina,
Marshallov naert) in k oblikovanju Nata. Na drugi strani
pa tudi strah, da bi pri~lo do ruskega komunistienega
prevrata v demokratiCnih dr1avah, in ameri ~ko preprieanje
v svetovno zaroto (vkljueena tudi Kitajska). V zakljueku naj
opozorijo na relativni pomen teh problemov in potrdijo
vse probleme, ki so povezani med seboj.'

lvka;
avne
bolj

Dodatni primeri angle~kih esejskih nalog so predstavljeni
pri oeenjevanju esejskih odgovorov.

idej

Francoski primer esejskih nalog

pisni
tosti,
;lVari
I;
ikai i

Za pisanje esejskih odgovorov se morajo franoeoski
uCenei temeljito pripraviti. Priprava poteka v treh etapah.
Prva etapa je branje in razumevanje uene snovi ter ueenje
iz ucbenikov, priroenikov, zapiskov in strokovne literature.
Druga etapa je doloeitev tipa eseja in stem ustrezen naert
pisanja. Npr. za razvojni tip esejskega vpra~anja je potreben
kronolo~ki naert, za dogodkovni tip esejskega vpra~anja je
potreben tematski naW; za primerjalni tip esejskega
vpra~anja je potreben kronolo~ki in tematski naert, za
dialektieni tip esejskega vpra~anja je potreben naert s tezo,
antitezo in sintezo ter za analitieni tip esejskega vpra~anja
je potreben naCrt, ki vsebuje vzroke, opise dogodkov in
poslediee.'

upaj
lkaii
nato
lkaii
tkov,
[i~ci:

vljaj:
odaj

kvarjal
fensko

rarnlh;

oeene
I

v Soli

, mora
Jasje s

Ucenei morajo vedeti, kdaj se doloeen nacrt pisanja
uPorablja. Npr. kronolo~ki nacrt je potreben, ko se dogodki
nana~ajo na razvoj in ko so omejeni z letnieami. Tematski
nacrt se nana~a na prikaz doloeenega opisa dogodkov ali
pa na primerjave dveh situacij, dogodkov, oseb, deiel,
obdobij ipd. Pri primerjavi ne gre za predstavitev najprej
ene, potem pa druge strani, ampak za soeasen prikaz
podobnosti in razlik. Esejska naloga mora vsebovati eno
glavno idejo ali nekatere osnovne ideje.

V uvodu morajo ueenei napisati uvod v temo in probleme oz. vpra~anja, nakazati glavne vsebinske poudarke,
poudariti pomembnost teme. V osrednjem delu morajo
predstaviti temo in probleme: tematsko (npr. Italija leta
1922), kronolo~ko (Italija 1918-24), razlagalno (Stalinova
Rusija, kak~ na diktatura?). Osrednji del je lahko biografija,
kronologija dogodkov, razvojna zgodovina, primerjava dveh
dogodkov, analitiena zgodovina (razlogi, poslediee, odnosi).
Zgodovinska tematika se lahko nana~a na gospodarslVo,
druibo, politiko, diplomacijo itd. V zakljueku morajo ucenei
povzeti glavne probleme, odgovoriti na vpra~anj e in raz~iriti
temo.
Tretja etapa je zaeetek zbiranja podatkov, ki jih vp ra ~a nj e
zahteva, izdelava naerta ter razvrstitev in ureditev podatkov.
Potrebni so analiza, razporeditev podatkov, razlaga,
dokazovanje in sinteza. Ce vsebuje vpra~anje tudi easovno
preglednieo dogodkov, jo ueenec uporablja pri easovnem
okviru esejskega odgovora.
Npr. priprava za pisanje esejske naloge z naslovom

Hladna vojna v Evropi (1947-1961), ki vkljueuje easovno
preglednieo dogodkov, poteka po naslednjih korakih.

1947

Trumanova doktrina.
Marshallov naCrt.
Nastanek Informbiroja,
'Zdanovova doktrina'.

1948

Prevrat v Pragi.

junij 1948 - maj 1949

Blokada Berlina.

1949

Nastanek Nato pakta
- Atlantske zveze.
Nastanek ZRN.
Sovjetska atomska bomba.
Nastanek NDR.

1953

Stalinova smrt.
Upor v Vzhodnem Berlinu
in sovjetska interveneija.

1955

Var~avski pakt.

1956

20. kongres KPSZ.
Sovjetska interveneija
na Madiarskem.

1961

Postavitev Berlinskega zidu.

Prvi korak je, da morajo uCenei ponoviti naueeno manje
z naslednjimi vpra~anji : I. Razloii izraz 'hladna vojna'; 2.
Zakaj je bila hladna vojna predvsem v Evropi?; 3. Kako se
imenuje naslednje obdobje (1962-1975) pri odnosih

; How
lalion,

<lvl na

; Townley, E. 1991 : A-level and AS-level Modern History, Longman Revise Guides. Addison Wesley Longman. Harlow, sir. 260-261.
Ibld~ sir. 260-261.
7 Hisroi re-G~ographie l-ES-S. 1997. Les Sujtls Nathan. 98 Sac corrige. N'lIhan. Paris. sir. 10.
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Vzhod - Zahod? Pri drugem koraku morajo odgovoriti ~e
na vpra~anTa, ki se nana~ajo na razumevanje tasovne
preglednice: 4. Casovna preglednica predstavlja dYe
obdobji. Kateri? Kateri dogodek ju lotuje?; 5. Utemeljite
letnici (1947 in 1961) v tasovni preglednici; 6. Razvrstite
dogodke po geografskih podrotjih, kjer so se zgodili
(Vzhodna Evropa, Zahodna Evropa). Tretji korak pa zahteva,
da odgovorijo ~e na naslednja vpra~anja, ki preverjajo
poznavanje zgodovinskega ozadja: Z Na katere drtave se
nana~ajo dogodki v preglednici?; 8. Kak~en je bil razvoj
usode Nemtije od leta 1945 do leta 1961?; 9. Kak~no
vlogo igrajo osebnosti v preglednici (Truman, Marshall,
Zdanov, Stalin)?; 10. Kaj pomeni Trumanova doktrina' in
kaj 'Zdanovova doktrina?; II. Kaj se je zgodilo na 20.
kongresu KPSZ?; 12. Katere drtave so imele jedrsko orotje
na zatetku 60. let?
Ko utenci odgovorijo na vsa vpra~anja, lahko zatnejo
pisati esejski odgovor, ki v osrednjem delu lahko vkljutuje
dva dela: Hladna vojna (1947-53) in Popu~tanje napetosti
(1953-61). Za prvi del utenci odgovorijo na vpra~anje:
Zakaj so se odnosi med SZ in ZDA ohladili po letu 1947?
Pri odgovoru si utenci pomagajo z odgovori na vpra~anja
st. 1,2,5,6,8,9 in 10. Za drugi del pa utenci odgovorijo
na vpraSanje: Ali lahko govorimo 0 'izboljSanju' odnosov
med Vzhodom in Zahodom na koncu 50. let? Pri odgovori
si utenci lahko pomagajo z odgovori na vpraSanja st. 3, 4,
5,8, II in 12.'
Npr. predlog za celoten odgovor pri naslednji esejski
nalogi z naslovom: Rojstvo in zacetek dveh blokov
(1945-55),' ki vsebuje tudi tasovno preglednico
dogodkov in je predstavljen v nadaljevanju, je zanimiv predvsem zaradi tega, ker lahko ugotovimo, kakSna je globina
in Sirina znanja, ki ga morajo utenci pokazati.
1945

Potsdamska konferenca.

1947

Trumanova dokrina, Zdanovova doktrina,
Marshallov nacrt.

1948

Praga, Berlinska blokada.

1949

Severno atlantska zveza (NATO pakt).

1950-53

Korejska vojna.

1951

Ustanovitev Evropske skupnosti za premog
in jeklo.

1953

Smrt Stalina.

1954

Ustanovitev Vzhodnoazijskega pakta.

1955

VarSavski pakt.

Npr. uvod v esejski odgovor bi bil lahko naslednji: 'V
letih od 1945 do 1947 se je koncala velika zveza (ZDA in
VB na zahodu in SZ), zacela se je bipolarnost dveh drtav

ZDA in SZ, ki sta oblikovali lasten blok na ruSevinah druge
svetovne vojne, v kateri sta bili zmagovalki (Potsdam). To
pa je vodilo v 'hladno vojno', neposredni konflikt in na
'kristalizacijo' obeh blokov, ki se konca leta 1955, ko se
zacenja obdobje popu~canja."'o
Glavni del je lahko sestavljen iz treh delov. Vsebina teh
delov je lahko razlicna. V nadaljevanju je predstavljen primer
s tremi deli: Nastanek bipolarnosti (1945-47); Hladna
vojna (1948-53); Napetosti prispevajo h kristalizaciji obeh
blokovu
Prvi del Nastanek bipolarnosti (1945-47) bi lahko v
uvodu vseboval tri poudarke s povezovalnim stavkom:
Unicenje Nemcije in Japonske je pustilo 'strate~ko praznino',
ki so jo hoteli veliki zmagovalci zapolniti. Prvi poudarek bi
bil: Dva velika zmagovaJca v razruSenem svetu (ZDA: velika
demokraticna, Iiberalna drtava, z ekonomsko superprodukcijo; SZ: vojaSka drtava, socialisticna drtava, z ekonomskim
in tehnolo~kim zaostankom; RazruSena Evropa ne velja vee;
Zacetek dekolonizacije). Drugi poudarek bi bil Sirjenje
komunizma (V Evropi: sovjetska okupacijska cona, kjer so
komunisticne partije prevzele oblast, in pojav telezne zavese;
Diplomatski pritiski SZ na Turcijo in Iran; Drtavljanska vojna
v Grtiji in na Kitajskem zmaga Mao Zedonga leta 1949;
Za SZ je prilotnost, da ~e poveta vpliv; Posledica: strah
zahoda pred raz~iritvijo komunizma, ZDA se postavijo kot
stratar svobodnega sveta). Tretji poudarek bi bil Leto 1947
(Junij 1947: Marshallov natrt, ekonomska pomoc za zacetek
svetovnega gospodarstva, preliv ameri~kega blaga in
preprecevanje rdece nevarnosti, zavrnitev SZ in njenih
satelitskih drtav; September-oktober 1947: ideolo~ki
sovjetski protiudarec: Zdanovova protiimperialisticna
doktrina in oblikovanje lnformbiroja).
Drugi del Hladna vojna (1948-53) bi lahko vseboval
naslednje elemente: ViSek napetosti Vzhod - Zahod z nekaterimi vetjimi krizami, kjer bi bila predstavljena Stalin (paranoik, gospodar Sovjetske zveze) in Truman (ameriSki predsednik, pristaS zajezitve komunizma). Krize bi bile: Praga 1948;
Berlinska blokada 1948-49 (Kak~na usoda za Nemcijo?;
Direktna kontaktna cona med obema blokoma; Vzhodni
Berlin: Stalinov talec, neuspeh zaradi ameriSkega zratnega
mostu; 1949: ustanovitev Nem~ke demokraticne republike
in Zvezne republike Nemcije); Korejska vojna 1950-53.

8 HiSloire Terminale. 1994. Carnellycee Bac. Hatler. Paris, sIr. 20- 21.
9 Hisloire-Geoilraphie l-ES-S. 1997. les $ujets Nathan. 98 Bac corrige. Nathan. Paris,
sir. 25 - 26. Casavna preglednica predslavlia spominsko pomoC pri doloCaniu
kronoio$kega pregleda, vendar pa ne sme bitl podobna esejski Slrukturi.
10 hup:l/www.lebac.com!cgi-bin/exam97/ exam corrige.perl?corrige-TCAXC2 (Ie Cornge:
Mise en place des blocs, internet: avgusl 1998).
II Drugi predial! ie, da bi asrednji del vseboval nasfednje vsebinske poudarke: Prvi del:
1945- 47 - ad velike zveze do hladne vojne {A Vec:"le konference leta 1945: blta;
Potsdam; B. Krize lela 1946: Lelezna zavesa; Prvi spopadi (Grc:"ija, Turc:"iia); C lOCltev
lela 1947: Trumanova doktrina; Marshallov nac:"rt; Ldanovova dokuina.
Drugi del: Komunislic:"ni blok (A ~ellnskl blok; V bropi; V AZiji; B. Organizacijil
komunistic:"nega blokil: V brop!. sovJelSka pr~la~a; Ko.munIStic:"ni blok v hladnl vOjni;
Siabosli bloh: Spor z JU8oslavllo; Rusko-kltalSkl konfhkt; Posledice smrti Stillina.
Tretjl del: Zahodni blok (A Blok S svelovno razseZnoSljo: Ameri$ki polkli AmeriSka
dominilclla; bropa, srediSc:"e za~adne8~ blob: Adamska povelava; Nemski problem;
C Zac:"etkl evropske povezanoslI.: AmenSke pobude; Zac:"elki majhne Evrope. HisloireGeographie L-ES-S. 1997. Les SUJeLS Nathan. 98 Bole corri8e. Nathan. Paris, SIr. 26 - 34.
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I.

Paris,

Tretii del Napetosti prispevajo h kristalizaciji obeh
blokov bi lahko vset>oval dva poudarka. Prvi poudarek bi
bil na vojaskem in strates~em podrotju: I. Na Zahodu:
ustanovitev Nato pakta pod ameriskim skrbnislVom; Stralesko obkrozevanje komunislitnega bloka (SZ + Vzhodna
Evropa + Maova Kitajska), ki se je kon ~ala lela 1954 z
uSlanovilVijo Vzhodnoazijskega pakla (Seato) in Bagdadskega pakta; 2. Na vzhodu: odgovor leta 1955 z Varsavskim
paklom (SZ + Vzhodna Evropa, brez uporniske Titove
Jugoslavije). Drugi poudarek pa bi bil na gospodarskem
podrotju: I. Na zahodu: 1948 (OEEC: Organizacija za
evropsko gospodarsko sodelovanje, za upravljanje Marsha1I0vega natrta, kasnej sa Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj), 1951 - Evropska skupnost za premog
in jeklo, zatelek evropskega trga (6 zahodnoevropskih
drzav). 2. Na vzhodu: 1949 ustanovitev Informbiroja (SZ
in salelitske drtave).
Zaklju~ek pa bi lahko vseboval naslednje elemente:
1953 Stalinova smrt, naSlOp HruS~ova, za t etek popustanja
(dogovori 0 Avstriji lela 1955, nemsko vprasanje je se vedno
odprto); zanikanje bipolarnosli (Jugoslovanska Tilova POI,
ki jo je Hrustov priznallela 1955; Zatetek Treljega sveta v
Bandungu 1955).12

Predlog za celolni odgovor je natan~no dodelan,
osrednji del je osredototen na bislVene dogodke, ki so bili
znatilni za hladno vojno od leta 1945 do leta 1955. Esejski
odgovor je brez posebnih poudarkov 0 ideoloskih vidikih
ali posebnih svelovnih problemih, saj se nanasa predvsem
na evropsko politiko v tern ~asu.
(e analiziramo zgornji esejski odgovor za nalogo RojslVo
in za~etek dveh blokov (1945-55), lahko poudarimo, da
je naloga zelo splosna. Odgovor prikazuje predvsem sirino
znanja, kjer so glavni dogodki kronolosko razporejeni.
Pozitivno je to, da morajo u~enci znati izbrane podatke in
dogodke uvrstiti v logiten vrslni red, jih povezati med seboj
in jih razvrstiti po pomembnosti. Znatilnost francoskega
eseja je IUdi, da uvodni del eseja prikazuje celoten odgovor,
zaklju~ni del pa vsebuje zgodovinski zakljutek oz. dogodke,
ki sledijo glavni temaliki.

Ocenjevnje esejskih
odgovorov
Ocenjevanje esejskih odgovorov oz. daljsih prostih
odgovorov je bolj zahtevno kot ocenjevanje nalog objektiv-

nega tipa. Odgovori pri esejskih nalogah se del no predvidevajo ze vnaprej. Tako so delni ali splosni odgovori razporejeni v razli~ne nivoje, visji nivo pa prinese ludi ve~je slevilo
toCk. " Stevilo to~k je pri laksnih nalogah je od 5 do 25
lo~k ali celo vet. Ocenjevalci najprej esejski odgovor
posameznega u~enca razporedijo v dolo~en nivo, ki opisuje
slopnjo znanja, razumevanja in sposobnosti, potem pa
dolo~ijo stevilo 10~k. V nadaljevanju so predstavljeni stirje
primeri ocenjevanja esejskih odgovorov, ki so povzeti iz
razlitnih angleskih mednarodnih (JGCSE) in angleskih
srednjesolskih izpitov (GCSE, GCE).

PRVI PRIMER: "Zakaj je priSlo do berlinske krile v lerih
I 948-49?' (7 rock)"
To~ke so lahko razporejene v tri nivoje. Prvi nivo (1 - 2

totki) zahteva od utencev enostavno trditev z uporabo
znanja (npr. produkt hladne vojne, dogodki po letu 1945).
Drugi nivo (3-5 to~k) zahteva razvito trditev z uSlreznim
znanjem (npr. konec vojnega zaveznislVa, Praga 1968,
zdruzitev zahodnih con in enoma valuta). Tretji nivo (6 - 7
to~k) pa zahteva od u~encev razvito trditev s totno izbranim
znanjem (SZ je v skrbeh za npr. Bruseljsko pogodbo, Stalinov
strah 0 razvoju Nemtije)."

DRUGI PRIMER: ' Na kakSen nacin so se odnosi med ZDA
in SZ spremenili od lera 1948 do le(;J I 955?' (II rock)"
Vprasanje preverja znanje in razumevanje koncepta
sprememb. II lotk je lahko razporejenih v stiri nivoje. Prvi
nivo ( 1-3 to~ke) zahteva od utencev enostavno trditev 0
spremembah z uporabo znanja (poslabsanje 1948-49,
Berlinska blokada, skorajsnji izbruh vojne). Drugi nivo (4-6
toCk) zahteva razvito trditev 0 spremembah z ustreznim
znanjem (odnosi se niso izboljsali po letu 1948,oblikovanje
Nata, ki uSlVari velik oborozeni tabor). Tretji nivo (7-9
to~k) zahteva razvito trditev 0 spremembah s primerno
izbranim znanjem (nadaljevanje poslabSanja odnosov po
1948, Marshallov naW, SEV); (emi nivo (10- 11 tock)
zahteva prikaz sprememb 5 totno izbranim znanjem
(stopnjevano poslabsanje odnosov, oblikovanje dveh
paktov: Varsavski in Nato). " Vprasanje zahteva strukturen
in logiten prikaz vseh sprememb, ki so nastale od leta
1948 do leta 1955.

TRETJI PRIMER: 'Zgodovina Evrope od 1945 do 1953
je pokalala, da konference glavnih vodiCeljev velesil lera
1945 niso dosegle nicesar. Ali se srrinjaS s rem? Rallot ;
svoj odgovor. ' ( 15 rock)"
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12 http://wwwJebac.com/cgl.binlexam9 7Iexam corrige.perl?corrige-TCAXC2 (Ie ConiSe: Mise en plact des blocs. inlerne!: avgust 1998).
13 leon Zorman sveluje, da je pOlrebno najprel ocenil! odgovore nJ too vpra~anje pri 'I5eh u(encih, Sele nalo pa druse. saj pride do sublektivnih napak pri ocenievanju, (e u(ilelji
ocenjuJejo u(enceve odgovore na vsa vp ra ~anja hkrali. ·Ce oceni nalogo enega ulenca v celoli, si ustvari na osnovi prvih odgovorov neko sploSno mnenje 0 ulenlevem znanju,
kt lahko vpliva na ocen jevanle vseh oSlalih odgovorov pri lem u(encu. (e so prvi odgovori zelo kvalitetni, naglblie ulilelj k lemu, da bo precenil ostale odgovore, kolikor pa so prvl
Odgovori slabi, se bo lahko dogodllo, da bo ludi estale odgovore ocenil slabse, kakor bi jih v resnid smel: To pa se lahko odpravi, le u(itelli ocenijo nalprej vse odsovore, ki so
iih dali vsi ulencl na eno vpra$anje, pOlem vse odgovore, kl so iih dali na drugo vpraS.lnje ild., dokler po lem poslopku ullteljl ne ocenijo vseh odgovorov. Zorman, L 1968.
Preverjanje in ocenievanle mania ler opalOvanje ulencev v SoiL DZS. Ljubljana, Sir. 55-5 6.
14 History - Syllabus A 1998. Paper I - Modern European and World History, 8 lune 19 98. London Examinations GCE: Educalional Excellent Foundation, Sir. 34.
15 GSCE History A (incl. Short Course). 199 8. Mark Schemes with Examiners' Comments, lune 199 8. london Examinations GCE: Educational Excellent Foundation, SIr. 81-8).
16 History _ Syllabus A 1998. Paper I - Modern European and World History, 8 June 199 8. London Examinations GCE: Educational Excellent foundation, str. 37.
17 GSCE HiStory A (incl. Short Course). 1998. Mark Schemes with Examiners' Comments, lune 1998. London Examinations GCE: Educational h cellenl Foundation, str. 91 .
18 IGCSE Standards in Hislory. 199 1. Cambridge: University of Cambridge,Local Examinations Syndicate. lnternalional Examinations. su. 18.
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In.

Paris,

Tretji del Napetosti prispevajo h kristalizaciji obeh
blokov bi lahko vseboval dva poudarka. Prvi poudarek bi
bil na vojaSkem in strate!:ol<em podrocju: I. Na Zahodu:
ustanovitev Nato pakta pod ameriSkim skrbniStvom; StrateSko obkrotevanje komunisticnega bloka (SZ + Vzhodna
Evropa + Maova Kitajska), ki se je koncala leta 1954 z
ustanovitvijo Vzhodnoazijskega pakta (Seato) in Bagdadskega pakta; 2. Na vzhodu: odgovor leta 1955 z VarSavskim
paktom (SZ + Vzhodna Evropa, brez uporniSke Titove
Jugoslavije). Drugi poudarek pa bi bil na gospodarskem
podrocju: I. Na zahodu: 1948 (OEEC: Organizacija za
evropsko gospodarsko sodelovanje, za upravljanje Marsha1I0vega naCrta, kasnejSa Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj], 1951 - Evropska skupnost za premog
in jeklo, zacetek evropskega trga (6 zahodnoevropskih
drtav). 2. Na vzhodu: 1949 ustanovitev Informbiroja (SZ
in satelitske drtave).
Zakljucek pa bi lahko vseboval naslednje elemente:
1953 Stalinova smrt, nastop HruScova, zacetek popuScanja
(dogovori 0 Avstriji leta 1955, nemSko vpraSanje je Se vedno
odprto); zanikanje bipolarnosti (Jugoslovanska Titova pot,
ki jo je Hruscov priznalleta 1955; Zacetek Tretjega sveta v
Bandungu 1955)."
Predlog za celotni odgovor je natancno dodelan,
osrednji del je osredotocen na bistvene dogodke, ki so bili
macilni za hladno vojno od·leta 1945 do leta 1955. Esejski
odgovor je brez posebnih poudarkov 0 ideoloSkih vidikih
ali posebnih svetovnih problemih, saj se nanaSa predvsem
na evropsko politiko v tern casu.
Ce analiziramo zgornji esejski odgovor za nalogo Rojstvo
in zacetek dveh blokov (1945-55]. lahko poudarimo, da
je naloga zelo sploSna. Odgovor prikazuje predvsem Sirino
manja, kjer so glavni dogodki kronoloSko razporejeni.
Pozitivno je to, da morajo ucenci znati izbrane podatke in
dogodke uvrstiti v logicen vrstni red, jih povezati med seboj
in jih razvrstiti po pomembnosti. Znacilnost francoskega
eseja je tudi, da uvodni del eseja prikazuje celoten odgovor,
zakljucni del pa vsebuje zgodovinski zakljucek oz. dogodke,
ki sledijo glavni tematiki.

Ocenjevnje esejskih
odgovorov
Ocenjevanje esejskih odgovorov oz. daljSih prostih
odgovorov je bolj zahtevno kot ocenjevanje nalog objektiv-

v teoriji

in praksi

nega tipa. Odgovori pri esejskih nalogah se del no predvidevajo te vnaprej. Tako so delni ali sploSni odgovori razporejeni v razlicne nivoje, viSji nivo pa prinese tudi vecje Stevilo
tock.!' Stevilo tock je pri takSnih nalogah je od 5 do 25
tock ali celo vec. Ocenjevalci najprej esejski odgovor
posameznega ucenca razporedijo v dolocen nivo, ki opisuje
stopnjo znanja, razumevanja in sposobnosti, potem pa
dolocijo Stevilo tock. V nadaljevanju so predstavljeni Stirje
primeri ocenjevanja esejskih odgovorov, ki so povzeti iz
razlicnih angleSkih mednarodnih (IGCSE) in angleSkih
srednjeSolskih izpitov (GCSE, GCE).

PRVI PRIMER: "Zakaj je prislo do berlinske krize v letih
1948- 491' (7 cock}14
Tocke so lahko razporejene v tri nivoje. Prvi nivo (1-2
tockil zahteva od ucencev enostavno trditev z uporabo
znanja (npr. produkt hladne vojne, dogodki po letu 1945).
Drugi nivo (3-5 tock) zahteva razvito trditev z ustreznim
znanjem (npr. konec vojnega zavezniStva, Praga 1968,
zdrutitev zahodnih con in enotna valuta). Tretji nivo (6 - 7
tock) pa zahteva od ucencev razvito trditev s tocno izbranim
znanjem (SZ je v skrbeh za npr. Bruseljsko pogodbo, Stalinov
strah 0 razvoju Nemcije). "

DRUGI PRIMER: "Na kakSen nacin so se adnosi med ZDA
in SZ spremenili ad leta 1948 do leta 19551' (t I toCk)"
VpraSanje preverja znanje in razumevanje koncepta
sprememb. II tock je lahko razporejenih v Stiri nivoje. Prvi
nivo (I - 3 tocke) zahteva od ucencev enostavno trditev 0
spremembah z uporabo znanja (poslabSanje 1948-49,
Berlinska blokada, skorajSnji izbruh vojne). Drugi nivo (4 - 6
tock) zahteva razvito trditev 0 spremembah z ustreznim
znanjem (odnosi se niso izboljSali po letu 1948, oblikovanje
Nata, ki ustvari velik oboroteni tabor). Tretji nivo (7 - 9
tock) zahteva razvito trditev 0 spremembah s primerno
izbranim znanjem (nadaljevanje poslabSanja odnosov po
1948, Marshallov nacrt, SEV); Cetrti nivo (10-11 tock)
zahteva prikaz sprememb s tocno izbranim znanjem
(stopnjevano poslabSanje odnosov, oblikovanje dveh
paktov: VarSavski in Nato)." VpraSanje zahteva strukturen
in logicen prikaz vseh sprememb, ki so nastale od leta
1948 do leta 1955.

TRETJI PRIMER: "Zgodovina Evrope od 1945 do 1953
je pokazala, da konference glavnih voditeljev velesil leta
1945 niso dosegle nicesar. Ali se strinjas stem? Razloti
svoj odgovor. 15 cock)"
H

(

,toCanju
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12 httpJ/www.lebac.(om/cgi-bin/exam97Iexam corrige.perl?corrige .. rCAXC2 (Ie Corrig4!: Mise en place des blocs, Imeme!: <lVi/US[ 1998).
13 leon Zorman svetuje, da je poneboo najprej aceni!i odgovore na ene vpra~anje pri vseh uCencih, ~ele nalo pa drulile, s.aj pride do subjektivnih napak pri ocenjevanju, (I' uCitelji
ocenjujelo uCenCeve odgovore oa vsa vpraSanja hkrati. 'Ce oceni nalogo enega uCenca v celoti, si ustvari na osnovi prvih odgovorov neko sptosno mnenje 0 UCenCevem znanju,
ki lolh ko Yplivol nol ocenjevanje vseh oSl alih odgovorov pri tern uCencu. Ce so prvi odgovorl zelo kvaliletni, naglblje uCitelj k temu, dol bo precenil ostale odgovore, kolikor Pol so prvl
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odgovori slabl. se bo lahko dogodilo, dol bo tud; ostate odgovore ocenil slabSe, kakor bi jih v resnid smel: To pol se lahko odpravl. Ce uCitelji oceoijo najprej vse odsovore, ki so
jih dali vsl uCend na eno vpraSanie, potem vse odgovore, ki so jih dali na drugo vpraSanje itd., dokler po tern pos{Opku uCilelji ne oceniio vseh odgovorov. Zorman, L 1968.
PreverJanje in ocenjevanje lOanja ter opazovanje uCencev v Soli. DZS. l jubljana, SIr. 55-56.
HistolY - Syllabus A 1998. Paper I - Modern European and World History, 8 June 19 98. London Examinations GCE: Educational Excellent Foundation, str. 34 .
GSCE History A linel. Short CourseJ. 1995. Mark Schemes with Examiners' Comments, June 1995.london Examinations GCE: Educational Excellent Foundation, su. SI -83.
Hislol)' - Syllabus A 1995. Paper 1 - Modern European and World Hislory. S June 1995. London Examlnalions GCE: Educational Excellent Foundation, sir. 37.
GSCE History A (ind Short Course). 1995. Mark Schemes with Examiners' Comments, June 1998. London Examinations GeE: Educational Excellent Foundation, str. 91.
IGCSE Standards In HiStory. 1991. Cambridge: Universiry of Cambridge. local Examinations Syndicate, Internalional Examinations. sir. 18.
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Esejsko vPJaSanje se nanaSa na temo hladna vojna,
preverja razumevanje in primerjavo posledic ter zahteva
tudi, da utenci prika1ejo povezavo med dogodki leta 1945
in kasnejSimi dogodki. Odgovor (ok. 350 besed) se totkuje
z najvet 15 totk. Totke so razporejene v pet nivojev. Opisi
teh nivojev so predstavljeni v spodnji preglednici.

ki ga je povzrotilo nezaupanje Sovjetov v Berlinu in Vzhodni
Evropi, govor 0 'lelezni zavesi' in kontno tudi razlika v
ideologiji med obema glavnima drlavama. Hladna vojna
je bila rezultat delitve Evrope in to ne pomeni, da bi se
sestanek lahko izognil temu. To je bil dogodek, ki se je
zatel takoj, ko je bilo konec evropskih sil.

I!

Opis

Nivo

St. totk

I. nivo

1- 2

- mnenje je izraleno na enostaven natin in malo je dokazov oz. argumentov za podkrepitev
tega mnenja

2. nivo

3-5

- enovzrotna razlaga mnenja
- ali opis dogodkov hladne vojne v Evropi 1945- 53
- ali enostaven opis jaltskih in potsdamskih dogovorov

3. nivo

6-9

- vetvzrotna razlaga mnenja
- mogote ponekod nenatantna, nejasna in netotna razlaga
- znanje 0 tem, kaj so voditelji naredili, ali 0 tem, kaj so poskuSali storiti leta 1945 in tudi
znanje 0 dogodkih hladne vojne
- povezava znanja je majhna, odgovor je bolj deskriptiven kot analititen

4. nivo

10-12

- razvita razlaga mnenja, ki prikazuje povezave med dogodki 1945-53 in cilji ter akcijami
velikih silleta 1945
- boljSi odgovor poudarja probleme, ki so obstajali leta 1945, vendar pa prikazuje tudi
nekatere doselke

5. nivo

13-15

- odgovor kale dobro razumevanje zahtev vpraSanja
- utenec prepoznava, da so dogodki in cilji leta 1945 povezani 5 poznejSimi dogodki
- odgovor kale zavedanje, da se situacije in osebe spreminjajo

I

V nadaljevanju je predstavljen utentev odgovor, ki je
dobil 12 totk (4. nivo):
UNa koncu druge svetovne vojne so se zavezniSki
voditelji sretali na lalti in v Potsdarnu, da bi poskuSali
zagotoviti mir v Evropi in v svetu. Njihova sretanja so bila
poskus izogniti se katastrofi PariSke mirovne konference.
Kljub temu so se hladna vojna, berlinska blokada kot tudi
korejska vojna upirale vsem poskusom miru.
Glavna kritika jaltske in potsdamske konference je, da
so bili voditelji neuspeSni pri zagotavljanju miru ali svobode
za Ijudi v Evropi. Vzhodno Evropo je sovjetska Rdeta armada pahnila v komunizem in Berlin je skoraj povzrotil
vojno. Zatetek teh dveh dogodkov je bil postavljen v
Potsdamu in na lalti. Churchill je odstopil Balkan 5
podpisom papirja. Vseeno, pa ni imel prave veljave, saj so
ga Sovjeti le zasedli. Naredil je najboljSe iz te slabe situacije,
ker bi bilo lahko Se slabSe, ter reSil Grtijo. Churchill in
Roosevelt nista mogla prepretiti ruske podreditve brez vojn.
Berlin pa je bil krizno podrotje zaradi unikatnega statusa
kot edini kapitalisti t ni simbol v rdetem vzhodu. Stalin je
moral podrediti Vzhodno Evropo, vse drugo je bilo
nesmiselno.
Hladne vojne ni moglo prepreWi nobeno dejanje
voditeljev v Potsdamu in na lalti. To je bil ideoloSki konflikt,

Na koncu pa je bila tretja vetja kriza v obdobju

1945 - 53 korejski konflikt, kjer lahko smatramo tri Ijudi z
jaltske in potsdamske konference, da so bili odgovorni za
organizacijo predaje japonskih tet tako, da je to vodilo v
vojno. Vendar pa je korejsko vojno povzrotila hladna vojna.
Sovjetsko-ameriSko rivalstvo se je kazalo na tem neznatnem
polotoku. Potsdamska in jaltska konferenca sta zaman hoteli
prepretiti rivalstvo.
lalla in Potsdam sta bila poskus velesil oblikovati nov
red v Evropi. Vendar pa niti njihovi najboljSi nameni niso
mogli prepretiti hladne vojne. lalta in Potsdam sta bila
neuspeSna in nista uspela pridobiti SZ in ZDA k sodelovanju
po vojni in na ta natin se v tem kontekstu lahko smatrata
kot neuspeSna.""
UWeljev komentar meni, da zgornji odgovor prikazuje
dobro povezavo med letom 1945 in kasnejSimi dogodki.
V odgovoru je malo nejasnosli 0 Koreji in Berlinu. Vendar
pa odgovor prikazuje jasno razumevanje, zakaj je bilo
vpraSanje zastavljeno, ter vsebuje tudi nekaj dokazov za
potrditev trditve v vpraSanju'O
I

tETRTI PRIMER
Za esejske odgovore pa se lahko sestavijo sploSni opisi
nivojev, ki se lahko uporabljajo za eseje z razlitno vsebinsko

19 IGCSE Standards in History. 1991. C ambridge: Universiry of Cambridge. local Examin.uions Syndicate,lnternational Eumin.1tions, str. 20.
20 Ibid., SIr. 20
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Opis

Nivo

St. tot«

I. nivo

0

r vsebina odgovora v nobenem primeru ne ustreza vprasanju

2. nivo

1-4

- zelo kratek in nepopoln pripoveden odgovor, ki mu manjkajo organiziranost, skladnost
in natantnost
- malo grad iva umeza vsebini vpraSanja
- nepravilna ugotovitev teme in napaCno razumevanje vpraSanja
- nepopoln odgovor ali nepopoln odstavek uvoda

3. nivo

5-8

- odgovor vsebuje precej nezanesljivosti in nebistvenosti, malo razumevanja uCne snovi; je
pripoveden in nejasen
- odgovor ne kale razumevanja

4. nivo

9-10

- popolnoma opisen odgovor, ki je natanCen, vendar mu manjkata organiziranost in globina;
odgovor ne uspe neposredno potrditi vpraSanja
- pripoveden odgovor, kjer je analiza omejena na skromne trditve ali ponavljanje besed
vpraSanja; odgovor ni popolnoma povezan z vpraSanjem, omejen je na kratek uvod in
zakljuCek

di

... pri naslednjih nivojih je potrebno upouevati kakovost informacij (natanCnost, obseg)
in jasnost analize.
ni

5. nivo

11-12

- odgovor

je opisen in se prilagaja zahtevam vpraSanja; odgovor je omejen na uvod in

zakljuCek
- pripovedne informacije so v primernem vrsmem redu in veCinoma toCne

- analiza
-

lbju
Idi z
li za
ilo v
)jna.
nem
Dteli
nov
niso
bila
anju
trata
zuje
ldki.
ldar
bilo
v za

)pisi
lskD

je toCna, odgovor nima Se podkrepjenih dokazov in analitiCne izdelave, Ceprav
kale nekaj razumevanja zahtev vpraSanja
odgovor ne obravnava vseh vidikov vpraSanja, ni Se popolnoma natanCen in poudarja Ie
eno man

6. nivo

13- 15

- odgovor je predvsem opisen, vendar vsebuje toCne in ustrezne informacije, ki se ujemajo
z zahtevam i vpraSanja; analitiCni komentarji so jasni in se ne omejujejo sarno na uvode in
zakljuCke
- kakovost in variacije komentarjev prinesejo 14 ali 15 toCk; Ce odgovor vsebuje ustrezen
komentar, potem 15 toCk
- odgovor, ki se osredotoCi sarno na eno man ali pa sta obe strani neuravnoteleni, Ie 15
lOCk, odgovor je bolj analitiCen kot opisen

Z nivo

16-19

- odgovor je le skoraj analitiCen; vidno je razumevanje vpraSanja, odgovor poskusa upoStevati
vse zahteve vpraSanja
- toCke pri tern nivoju se dodeli glede Stevila dokazov, Stevila podkrepljenih trditev

8. nivo

20-23

- odgovor

je analitiCen in vsebuje kritiCno uporabo dokazov in argumentov, odgovor
upoSteva vse zahteve vpraSanja
- odgovor je potrjen in izdelan
- odgovor kal e veC kot eno man argumenta

9. nivo

24 - 25

- odgovor vkljuCuje vse zahteve 8. nivoja
- odgovor vsebuje kakovosme dokaze, ki so podkrepljeni, odlicno predstavljene podatke
in vel molnosti pri vrednotenju trditev

tematiko. Npr. esejski nalogi: ' Zakaj se Hitler ni bal
nadaljevati ekspanzionistiCne politike od leta 1933 do leta
1939? (25 toCk) in Zakaj se je Evropa razdelila v dva
sovrazna tabora od leta 1945 do leta 1949?" (25 toCk)"
se lahko toCkujeta po istih nivojih, ki so predstavljeni v
zgornji preglednici. 22

21 History· Syllabus D. 1997. Paper 1 • International Problems since 1931, 5 June 1997.
london Examinations GeE: Educational Excellent Foundation, sir. 10, Ocenjevalni
krileriji za prvo nalogo: IV. niva; razlogl Nemtije In Hiflerja; V. niva: opisnl fili logi; VI.
nivo: komentar. zakaj so bile velesile neuspeSne; VI I. niva: Hl tlerjevo mnenje In rno(
lef na drugi mani njegove slabostL Ocenjevalni kriledji lol druSD na1080: Opisni esejl
lahko doseteio VI. niva. Esej mor') prroSlaviti r1.lsko in uhodno odgovornost, te teli

dosKi VII. nivo ali vee HlnolY - D {92691. 1997. Mark Schemes with Examiners'
comments, MaylJune 199Z london Examinations GCEA level; Educational Excellent
Foundalion, Sir. 14.
22 Povzelo po: History· D (9269). 1995. Mark Schemes, May/ June 1995. london Examinations GeE A level: Ul EAC, Sir. (v- viii).
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Posebnostpcenjevanja esejskih odgovorov je tudi, da v
primeru, te esejska naloga ni dokon t ana, morajo ocenjevalci predhodno oceniti, kak~en bi bil celotni odgovor.
Odgovor se oceni potem glede na celotno besedilo, tako
da lahko naloga dobi polovico ali dYe tretjini tot k, odvisno
od doltine odgovora"

Zakljucek
Preverjanje ali ocenjevanje 5 pomot jo esejskih nalog
predstavlja vi~ji nivo ocenjevanja manja utencev. Pomembno
pa je, da se morajo utenci na pisanje esejskih nalog tudi
temeljito pripraviti. Posameme faze postopoma usmerjajo
ut ence k pisanju kakovostnega eseja. S podobnimi navodili
bi bile lahko esejske naloge oz. naloge z dalj~im prostim
odgovorom vkljutene v slovenske prirotnike, ut benike ali
delovne zvezke in tud i v maturitetne pole.
Strah pred neobjektivnim ocenjevanjem esejskih nalog
je odve( saj bi se lahko nekateri predstavljeni ocenjevalni
kriteriji za esejske naloge uporabili tudi v Sioveniji pri
predmetu zgodovina. Predstavljeni primeri ocenjevanja
esejskih nalog pa lahko predstavljajo idejo ut iteljem za
oblikovanje lastnih ocenjevalnih kriterijev oz. totkovnih
nivojev za objektivno ocenjevanje nalog z dalj ~ im prostim
odgovorom.

Povzetek
Z esejskimi nalogami se lahko preverjajo in ocenjujejo
vi ~ ji miselni procesi in ne sarno znanje in razumevanje. Ker

je esejska naloga ena od zahtevnej~ih nalog pri zgodovini,
je !reba usposobiti utence za pisanje esejskih odgovorov.
Angle~ki in francoski primer pisanja esejskih nalog
predstavljata konkretni primer pisanja esejskih odgovorov.
l:e ju primerjamo, potem lahko ugotovimo, da so navodila
pri angle~kih esejskih nalogah splo~na, saj vkljutujejo
navodila za pisanje uvodnega, osrednjega in zakljutnega
dela eseja, pri francoskih esejskih nalogah pa so bolj
natantno in sistematitno izdelana za razlitne tipe esejskih
nalog. PM francoskih esejskih nalogah so naslovi zelo splo~ni
in zahtevajo ~iroko manje, medtem ko vsebujejo angle~ke
esejske naloge olji in natantno definiran problem in so
zato bolj zahtevne. Ocenjevalni kriteriji, kjer so totke
razporejene po nivojih, pa predstavljajo tudi novost za
slovenski prostor pri ocenjevanju esejskih odgovorov pri
predmetu zgodovina.

23 f'oVleto po; History · 0 (92 69 ). 1995. Mart. Schemes, May/ June 1995. London

Ex·

ami nations GeE A level: UlEAC. Sir. (v- viii).
Pri ocenjevanl u esejev ocenievakl uporabljalo ludi skupno ocenjevalno shemo Iii
dolQ(anje kantne ocenE'. Pri oceni zelo dobro SO argumenti zelo dobra Izdelani, jasnt
in analililnL Kandidal upo~[eva aiternalivne motoc,>!i. Znanje Ie 10(00 in primemo
izbrano za odgovor. Esei ie napisan nalantno. Prl oceo! dobra so ,argumenti urejeni in
analiUCnl, so jasni, vend,u m.anjka razliCnosti. Znanje ie v Rlavnem 10(00, vendar pOI ie
nepotrebno pripove<!no. Esej je naptsan [ocno. Pri oceoi ladovoljivo so aljumemi
ralumno urejeni, ampak so boli opisni ali pripovedni. Kakoyost razlasanjol je neenaka.
ZnolnJe je zadovoljivo In skorai tocno, vendar so tudi melL Esej je skoraj v celori
napisan w(no. Povzeto: Suife, M., Williams, R. 1996: A level Ques tions and Answers,
Modern Bri tish and European History. letts Educational. london, SIr. 6.
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ESEJ NA TEMO OLIMPIJSKIH IGER
V SESTEM RAZREDU OSEMLETKE
Uvod
V procesu ucenja in poucevanja pri pouku zgodovine
pri ucencih urim vse (za zgodovino uporabne] ravni
kompleksnega mWjenja, spretnosti dela z viri, pray tako
pa tudi ucinkovito pisno in ustno komunikacijo, kot je
pisanje esejev, izdelava in predstavitev plakatov, referatov,
poro~anje sku pin itd., ter sodelovalno dele v obliki skupinske in dvoji~ke u ~ ne oblike .
V prispevku je predstavljen esej na temo olimpijskih
iger. Z nalogo sem preverila in oeenila poznavanje anti~nih
in sodobnih 01, od proeesnih znanj pa kompleksno
mi~ljenje (primerjava), spretnosti dela z viri in u~inkovito
komunikaeijo.

Esej

V

osnovni soli

Kaj je esej? ' Izraz esej prvOInO pomeni vajo ali prvi
poskus, ko pa govorimo 0 pisanju esejev pri zgodovini,
izraz pomeni krajSi ali daljSi zapis 0 izbranem problemu ali
temi. /-1 Loeimo vee vrst esejskih nalog in vee nivojev
zahtevnosti pisanja esejev. V skupino esejskih nalog tako
uvrScamo krajSe ali daljSe samostojne zapise, referate,
seminarske in raziskovalne naloge, projekte, porocila in
ocene prebranih knjig itd.
Med latje oblike pisanja esejev uvrSeamo informativne
zapise, sledi pripovedno in ustvarjalno pisanje, med najzahtevnejSimi oblikami pisanja pa so zapisi, ki zahtevajo
kriticno in analitieno obravnavo izbranega problema ali
teme."
V osnovni ~oli naj bi se u~enci pri pouku zgodovine
seznanili z latjimi oblikami pisanja esejskih nalog, zato sem
se odlo~ila, da bo prva tovrstna naloga v ~estem razredu
esej na temo 01, ker je tema zanimiva, nezahtevna, pray
tako pa je ~port med mladimi preeej priljubljen.
U~enei Z razreda se z gr~kimi olimpijskimi igrami
seznanijo pri uri zgodovine v okviru vsebinskega sklopa
Stari Grki. Veljavni u~ni na~rt za zgodovino (2000: 20),
opredeljuje olimpijske igre kat eno izmed predlaganih u~nih
vsebin v okviru omenjenega vsebinskega sklopa z nasi ednjim operativnim eiljem: 'Pozna pomen olimpijskih iger v
tivljenju Grkov in jih primerja z danaSnjimi.•
U~enei so se v ~oli seznanili z anti ~nimi 01 s pomotjo
delovnega lista z viri, nalogami ter u~benikom in to
pridobljeno znanje poglobili oziroma nadgradili z individualnim delom doma v obliki branja, analize, interpretaeije
in sinteze dodatne literature ali virov ter izdelave eseja.

(ilj eseja je bil razvijati spretnosti dela z litaraturo in
viri, u~inkovito pisno komunikacijo ter spretnosti kompleksnega mgljenja, v tem primeru primerjave, saj je naloga
zahtevala primerjavo sodobnih in anticnih 01.
U~enei so morali po lastni presoji izbrati pet podro~ij,
povezanih z anticnimi 01, se z njimi ~e podrobneje seznaniti
prek literature, raziskati ta podro~ja pri sodobnih 01 in na
koneu narediti primerjavo med anti ~nimi in sodobnimi 01
na vseh petih podro~jih.
Na dele z razli~nimi zgodovinskimi viri ter z razlit nimi
podrotji kompleksnega mi~ljenja sem utenee navajala te
od za~etka ~olskega leta, zato sem predvidevala, da naloga
na teh podro~jih ne bo delala ve~jih teiav. Le-te bi se
utegnile pojaviti pri obliki naloge oziroma pri pisanju eseja,
saj ima le-ta dolo~ene zakonitosti, ki pa jih u~enei do tedaj
~e niso poznali, zato sem zanje oblikovala navodila 5 koraki
za izdelavo naloge in navedla njim primerno literaturo na
temo 01.
Cilj je bil poleg te omenjenih razvijati tudi naslednje
mislene navade: ustvarjalnost, izvirnost, natan~nost, jasnost
pisnega izratanja in ~e posebej samoregulaeija. Slednja je
bila dosetena tako, da je imel vsak u~enee motnost
popraviti oziroma izbolj~ati svoj izdelek po moji povratni
informaeiji na prvi izdelek.
Poleg fotokopij z navodili za izdelavo naloge sem
uteneem razdelila ~e opisne kriterije oeenjevanja in
vpra~anja za refleksijo.
Analiza refleksij je pokazala, da so u~enci sprejeli nalogo
v obliki eseja pozitivno, navkljub dejstvu, da so zanjo
porabili preeej ve~ ~asa, kot bi ga porabili za vpra~anja v
delovnem zvezku. Pray tako jih je zanimala povratna
informaeija in ne zgolj kon~na oeena izdelka, saj so po
prvem pregledu in komentarju na nalogo popravili svoj
izdelek skoraj vsi u~enci in tako izbolj~ali oeeno. Za najtetavnej~o nalogo pri pisanju eseja so najpogosteje navajali
problem izbora podatkov iz razli~ne literature in oblikovanje
zaklju~ka . Pray tako so za svoja ~ibka podro~ja najpogosteje
navajali pisanje v eelih stavkih, urejanje podatkov v smiselno
eeloto, pisanje uvoda, jedra in zakljutka ter zbiranje podatkov.

I Povzelo po: Vi lma Brodnik, 0 esejlh pri pouku zgodovine. Grad ivo za uCi telie podprojeklne skupine 1.1 zgodovino v okviru projekla Refleksivna edukacija, ZRSS, 200 1.
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I,
II

VSEBINSKl SKLOP
UCNAENOTA

STARt GRKI

Razred

St. ur

Z razred

I

SODOBNE IN ANTICNE OLlMPIJSKE IGRE

1. OpiSe grSke olimpijske igre.

Vsebinski cilji

2. Pozna in razloii pomen 01 v iivljenju Grkov.
3. Oceni pomen 01 za vsegrSko povezovanje.
4. Poglobi znanje 0 sodobnih 01.
1. Primerja anticne in sodobne olimpijske igre z najmanj petih vidikov.

Procesni cilji

2. Analizira, interpretira in sintetizira zgodovinske vireo
Proceduralni cilji

-

Pojmi

olimpijske igre

Ucne oblike

-

frontalno
dvojiSko
individualno domace dele

Ucne metode

-

dele z viri
pogovor
pojasnjevanje

Ucna sredstva

-

delovni listi
ucbenik

-

Pozna in uporabi postopke dela z viri.
Uporabi predpisano literaturo.
Zna samostojno poiskati informacije na internetu.
Samostojno izbere potrebne informacije iz dodatne literature.
Samostojno izdela nalogo na temo 01.

,

Aktivnosti ucitelja

Aktivnosti ucencev

Z ucenci se pogovorimo, kakSen pomen imajo v
sodobnem svetu Sportna tekmovanja. Pogovor naveiem
na 01. Spodbudim jih k razmiSljanju 0 01 in vpraSanjem,
ki se jim ob tej temi zastavljajo v povezavi z 01.
V nadaljevanju seznanim ucence sterno ucne ure
(pogovor naveiem na uvodno motivacijo), predstavim
jim cilje in nacin dela ter domace individualno delo.
Za dele v dvojicah razdelim vsakemu ucencu delovni
list z viri in nalogami. Po potrebi ucencem priskocim na
pomoc.

Ucenci izhajajo iz dotedanjih poznavanj 01, izpostavijo vpraSanja, ki jih zanimajo v povezavi z 01.

Ob porocanju ucence po potrebi dopolnim. Skupaj
povzamemo bislVO in preverimo, ali 50 ucenci dobili
odgovore na vpraSanja, ki so jih sami zastavili.
Ob koncu ure ucencem razloiim in razdelim fotokopije z navodili za izdelavo naloge, opisnimi kriteriji za
ocenjevanje in obrazec za refleksijo.
Za izdelavo naloge imajo ucenci na voljo teden dni.

0,,,,",,,"nW'A1UI 40
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Ucenci s pomocjo virov in nalog na delovnem lislU v
dvojicah spoznavajo znacilnosti grSkih 01.
V drugem delu ucne ure dvojice porocajo, soSolci po
potrebi dopolnjujejo odgovore posamezne dvojice.
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VI. )

I NE OLlMPIJSKE IGRE
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Napisi nalogo z naslovom:

Sodobne in anticne olimpijske igre
NAVODIIA:

I. korak:
Po lastni presoji izberi 5 podrotij, povezanih z 01, ki te
najbolj pritegnejo ali zanimajo (npr. sportne discipline,
tekmovalci ... l

2. korak:
S pomotjo utbenika, dodatne literature in elektronskih
virov prestudiraj izbrana podrotja z vidika antitnih in
danasnjih 01.

3. korak:
Napisi osnutek, v katerem okvirno opises razlike in
podobnosti med sodobnimi in antitnimi 01 na primeru
izbranih podrotij (osnutek lahko naredis v obliki
razpredelnice, miselnega vzorca itd.).

4. korak:
Napisi nalogo z uvodom, jedrom in zakljutkom po svojih
besedah (ne prepisuj iz literature ali virov dobesednol.
Izrazaj se jasno in slovnitno tim bolj pravilno, na koncu
naloge pravilno navedi literaturo in vire, ki si jih uporabil/
a za izdelavo naloge. V uvodu prikazi zgodovinsko
ozadnje 01. v jedru naredi primerjavo med sodobnimi
in antitnimi 01, v zakljutku pa predstavi splosne
ugotovitve, do katerih si prisel / la ob primerjavi v jedru.

PRIPOROCAM TI NASLEDNJO LlTERATURO IN VlRE:

I. Olga Jansa Zorn in Darja Mihelit : Stari in srednji vek.
Zgodovina za 6. razred OS. Ljubljana. DZS, 1995, str. 40.
2. Karmen Simonit Mervit: Stari svet. Zgodovina za Z razred
devetletne OS. Ljubljana: Modrijan, 2003, SIr. 59.
3. Kronika tlovestva. Ljubljana: MK, 1996, str. 79, 113.
4. Olimpijske igre. Zbirka Svet okrog nas. Murska Sobota:
Pomurska zalozba, 1996.
5. Norah Moloney: Arheologija. Radovljica: Didakta, 2001,
Sir.

78-85.

6. Http://www.gimvic.org
Z wwww.primaryresources.co.uklhistory
PO LASTNI tELII ALI GLEDE NA MOtNOSTI LAHKO
UPORABIS SE DRUGE VIRE OZIROMA LlTERATURO.
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IZDELEK BPM OCENllA PO NASLEDNJIH KRITERIJIH:

VSEBINA
(razumevanje, uporaba)

3 tocke

5 tock

•
-

PRIMERJAVA

-

KOMUNIKACIJA
(oblika, izralanje)

-

vsebina naloge je ustrezna
naslovu
uporablja ustrezna zgodovinska dejstva in pojme
poleg ucbenika uporabi
najmanj dva razliena vira
in pravilno navede literaturo
ucinkovito in ustrezno
primerja vseh pet izbranih podroeij

ustrezen uvod, jedro in
zakljueek
- ustrezno in bogato besediSee
- povezani stavki
- besedilo je napisano po
svojih besedah (ni dobesedno prepisano)

-

-

1 toCka

vsebina naloge ustreza
naslovu
zgodovinska dejstva in
pojmi niso vedno ustrezni
poleg uebenika uporabi
en dodaten vir, literaturo
navede, vendar z manjSimi napakami
ustrezno primerja
podroeja

3-4

- ustrezen uvod, jedro in
zakljueek
- ustrezno, vendar povpreeno besediSee
- stavki niso vedno med
seboj smiselno povezani
- v nekaterih primerih so
stavki dobesedno prepisani iz literature

- vsebina naloge se Ie delno navezuje na naslov
- uporaba zgodovinskih
dejstev in pojmov je povrSna ali pomanjkljiva
- uporabi Ie uebenik, literatura je navedena z veejimi napakami
-

umezno primerja 1-2
podrocji ali pa vseh pet,
vendar pomanjkljivo

manjka uvod ali zakljueek ali pa so uvod, jedro
in zakljucek neustrezni
- skromno besediSee
- stavki v veCini niso med
seboj smiselno povezani
- vee kot pol besedila je
dobesedno prepisanega
iz literature
-

RAZMI~UANJE 0 NALOGI

Ko bos izdelal/a nalogo, odgovori na spodnja vpraSanja in jih priloti k nalogi.
I. Ali si pri izdelavi naloge sledil/ a vsem korakom v navodilih?

DA

NE

2. Ali si razumel / a navodila za izdelavo naloge?

DA

NE

3. Ali ti je bila naloga v takSni obliki vSeC?

DA

NE

DA

NE

4. Koliko easa si potreboval/ a za nalogo?

5. Ali ti je kdo pomagal pri izdelavi naloge?
L:e ti je, kdo in kako?
6. Kaj ti je bilo najtelje pri izdelavi naloge?

Z Kaj ti je bilo pri izdelavi naloge najbolj vSeC?
8. Katera so pri tovrstnih nalogah tvoja Sibka podroeja?
9. Katera so pri tovrsrnih nalogah tvoja moCna podroCja?
10. Katere sprernosti si po tvojem mnenju moral / a uporabiti za izdelavo naloge?
II. Z nalogo sem pridobil/ a naslednja:
a) znanja:
b) sprernosti:
I. Kako bi ti ocenil/ a svoj izdelek? Obkroli en odgovor.
ZElO DOBER

DOBER

SREDNJE DOBER

SLAB

ZElO SLAB

...
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Sklep
Uvajanje novega na~ina y~enja in pou~evanja predstavlja
veliko novost tako za u~ence kot zame. Z novim pristopom
do dela se je spremenila moja vloga v razredu, ki ni ve~
zgolj posredovanje informacij, ampak tudi usmerjanje in
vodenje u~encev pri samostojnem u~enju. U~enci so se
sprva na takSen na~in dela teiko privadili, saj je to zahtevalo
od posameznika ve~jo aktivnost. Velika novost zanje je
bila tudi deja z viri, zbiranje podatkov iz u~benika, lo~evanje
bistva od nebistvenega, dejstev in mnenj, navajanje argumentov v podporo svojim trditvam itd.
Dosedanje izkuSnje uvajanja novega na~ina u~enja in
pou~evanja so se izkazale za pozitivne, vendar pa od uWelja
zahtevajo veliko dodatnega dela, kot je zbiranje primernih
virov, snovanje kvalitetnih in zanimivih nalog, Se posebej
pa spretnosti vodenja u~encev skozi u~ni proces.

Navkljub za~etnim teiavam so u~enci ve~inoma pozitivno sprejeli spremembe, kar se je izkazalo pri uporabi
znanja in spretnosti v novih u~nih situacijah ter pri preverjanju ali ocenjevanju znanja.

Viri in literatura
S (samo)vrednoteniem do kakovoSlneiSega mania, ZRSS, Liubliana,
21.,22, II 2002, II. 2. 2003. Gradivo s semina ria Refleksivna

edukacija.
Vilma Bradnik: 0 esejih pri pouku zgodovine in PouCevanje in
u~enie s pomo~io zgodovinskih eseiev. ZRSS, Liubliana 16.
november 2001. Gradivo 5 podprojektne skupine za zgodovino
v okviru projekta Refleksivna edukacija.
Vilma Brodnik: Zgodovina I. Priro~nik za u~itelie. DZS: Liubliana,
2002.
UCni naCrt. Program osnovno~olskega izobra2evanja. Zgodovina.
Liubliana: MiniSlrstvo za Solstvo, manoSl in Sport ZRSS, 2000.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
)

Katarina KukoviCic Uneti( Danica Pozvek Vidmar, Ekonomska in trgovska )ola Bretice

Srednjesolci prenaSajo svoje znanje

o Ajdovski jami osnovnosolcem
V ~Ianku predstavljava primer interdisciplinarnega pouka
pri obravnavi arheoloSkega najdiS~a Ajdovska jama pri
NemSki vasi blizu KrSkega. U~enci v uri slovenS~ine ter
dveh urah Iikovnega pouka razmiSljajo 0 nastanku jame,
se viivijo v vlogo arheologov in novinarjev, posnemajo
prednike z izdelovanjem preprostih orodij, nakita in
doma~ih iivali ter izdelajo pia kat 0 prehrani Ajdovcev.
Spoznavanje doma~e pokrajine ter iivljenja Ijudi v preteklosti in danes je cilj u~nega na~rta predmeta druiba v
4. razredu osnovne Sole. Da bi bile nekatere u~ne vsebine
~im bolj iivljenjske in aktivnost u~encev ~im ve~ja, je
smiselno obravnavati konkretne primere iz blitnje okolice.
Projekt je prvi~ potekal v Solskem letu 2002/2003, v
njem pa so sodelovali dijaki Ekonomske in trgovske Sole
Breiice in Osnovne Sole PiSece. V letoSnjem Solskem lew
2003/2004 pa dijaki s projektom gostujejo tudi na drugih
psnovnih Solah v Posavju. Izvajamo ga v okviru Unescovega

projekta Mladi posvojijo spomenik. Namen projekta je, da
mladi posredujejo svoje znanje mladim in da se upoSteva
avtenti~no u~enje v realnih iivljenjskih situacijah. Na tej
osnovi smo se odlo~ili, da z dijaki pripravimo takSno
didakti~no gradivo, ki ga lahko poveiemo z Ajdovsko jamo
in u~nim na~rtom. Moinost izvedbe projekta se je pokazala
v 4. razredu osnovne Sole pri obravnavi doma~e pokrajine.
Tu u~ni na~rt (v poglavju Doma~i kraj v preteklosti - prazgodovina) predvideva obravnavo najbliijega arheoloSkega
najdiS~a skozi projektno u~no delo.

Priprave dijakov na izvedbo
utnih ur
Priprave dijakov na izvedbo projekta v osnovni Soli so
potekale od januarja do maja leta 2003, sestajali pa so se
pod mentorskim vodstvom profesoric zgodovine in slovenskega jezika enD do dye uri tedensko.
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a) Cilji projekta v srednji
ZGODOVINA

~oli

•
Vsebinski:

Obnovijo svoje znanje 0 prazgodovini.
Spoznajo pomen jame in livljenje Ajdovcev.
Seznanijo se s pripravo utne ure in gradiva.

Procesni:
Poi~tejo Iiteraturo 0 Ajdovski jami.
Obi~tejo Posavski muzej in spoznajo nekatere materialne

vireo
Preberejo Iiteraturo in napravijo povzetke.
Si ogledajo obmotje jame, da spoznajo, kje se nahaja.
(Takrat je bila jama za obiskovalce ~e zaprta.)
Razmi ~l jajo 0 bistvenih znatilnostih jame, ki bi jih bilo
smiselno vkljutiti v didaktitno gradivo.
Razmi~ljajo 0 zgradbi in izvedbi utnih ur.

Pripravijo utne pripomotke in krilanko.
Se vlivijo v vlogo utitelja v 4. razredu.
I

SLOVENSCINA
Vsebinski:
Ponovijo znanje 0 porotilu, pravljici in pripovedki.
Pridobijo znanje 0 tvorbi intervjuja.
Nautijo se pravilno interpretirati pripovedko.

Procesni:
Ugotavljajo, kaj je bistveno pri podajanju snovi osnovno~olcem.

Sklepajo, kako se bodo na njihove pobude odzivali
utenci.
Spoznavajo zakonitosti poutevanja oz. prina~anja znanja
mlaj~im.
:

b) Potek dela z dijaki za pripravo ucnih ur
lap. St.
korakoy

Aktivnost profesorice

Aktivnost diiakov

I.

Predstaviva Unescov projekt Mladi posvojijo SpOmenik ter dijake vzpodbudiva k zbiranju zamisli.

I~tejo molnosti: ustrezne spomenike, natine pred-

stavitve, prenosa znanja.

Dolotiva olji izbor zamisli.

Ideja 0 spoznavanju Ajdovske jame jim je zanimiva.

2.

Predlagava, da na internetu poi~tejo literaturo 0
Ajdovski jami.
3.

Pregledava izpisano literaturo.
Z dijaki se pogovoriva 0 literaturi, ki naj jo poi~tejo
v knjilnici.

Razmi~ljajo 0 ustrezni Iiteraturi in zapgejo podatke.

4.

Po skupnem pregledu zbranega grad iva se pogovorimo 0 razdelitvi vsebin, ki jih bodo dijaki prebrali
in si napravili povzetke.

Prinesejo fotokopirane tasopisne t lanke in knjige,
sodelujejo v pogovoru ter si zapi~ejo vsebine, ki jih
bodo prebrali.

5.

Organizirava obisk Posavskega muzeja s poudarkom
na najdbah iz Ajdovske jame.

Ogledajo si izkopanine.
Poslu~ajo in si zapisujejo razlago vodita.

6.

Odpeljeva jih do Ajdovske jame.

Spoznajo obmoCje Ajdovske jame, fotografirajo
vhod v jamo, kra~ko polje pred jamo in ponikalnico.

• 11,',1,11111'.•
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Z

AnalizirJVa obisk muzeja in jame. Z dijaki se pogovoriva 0 prebranih vsebinah iz izbrane literature.

Predstavijo povzetke iz literature in jih povelejo z
obiskom muzeja in jame.

8.

Predstaviva utni natrt za 4. razred as. Poudariva
pomen interdisciplinarnega pouka (prepletanje
vsebin iz slovenstine in zgodovine) ter projektnega
dela. Vodiva jih k razmgljanju 0 izboru ustreznih
vsebin za utence na tej stopnji.

RazmiSljajo 0 izbranih vsebinah za interdisciplinarni
pouk, 0 izvedbi utnih ur, 0 motivaciji in sintezi.

9.

Na osnovi predlogov pripraviva zgradbo utnih ur
in jo predlagava dijakom.

ani povedo svoje zamisli in predloge.

10.

Predstaviva potek utnih ur in priprave na skupinsko
delo, pri katerem lahko utenci ustvarjajo tudi pripovedke in izvedejo intervju.

PosluSajo in podajo svoja mnenja in predloge 0
izvedbi utnih ur in utnih pripomotkih.

•

Vzpodbudiva jih k razmiSljanju, kako motivirati
utence.

Si razdelijo posamezne enote, ki jih bodo preStudirali: tasopisni tlanek, porotilo, pravljica, pripovedka, intervju.

II.

Dava navodilo za izdelavo utnih listkov.
Izdelujejo utne listke.

Dijakinja sestavi krilanko in jo predstavi.

12.

Poudariva preglednost in estetsko plat didaktitnega
grad iva.

Urejajo gradivo

13.

Razloliva, kako mora potekati utna ura.

Pretipkajo in oblikujejo utne listke.

14.

Spremljava vlivljanje dijakov v vlogo utitelja 4.
razreda.

Razdelijo si vloge za izvedbo interdisciplinarnega
pouka. Na osnovi ustreznih priprav preizkuSajo
izvedbo posameznih delov utnih ur.

15.

Preverjava delo dijakov, skrbiva za jasno izralanje
pri dajanju navodil utencem.

Vadijo izvedbo utnih ur slovenstine in likovnega
pouka.

16.

Spremljava izvedbo utnih ur v 4. r. na as PiSece.

Izvajajo interdisciplinarni pouk SkOli projektno delo.

Delo dijakov z utenci - izvedba utnih ur
a) Cilji projekta v 4. razredu
ZGODOVINA
Vsebinski:
Spoznajo pomen jame.
Dobijo predstavo 0 livljenju Ijudi, ki so imeli bivaliSta
blizu jame.

Procesni:
Preberejo u(ne liste in spoznajo bistvene znatilnosti
Ajdovske jame.
Se igrajo arheologe in novinarje.

Povelejo spoznanja 0 Ajdovski jami z znanjem 0 drugih
arheoloSkih najdistih v Sioveniji.

Na osnovi slikovnega vira izdelujejo nakit, posode ter
livali, ki so bile povezane z Ajdovci.

Znajo uvrstiti obdobje livljenja Ajdovcev na tasovni trak
zgodovine tloveStva.

Iz prinesenega materiala (pSenica, jetmen, bob in grah)
izdelajo pia kat, ki predstavlja prehrano Ijudi tisrega (asa.
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SLOVENSCINA

Vsebinski:

Procesni:

Ponovijo znatilnosti pravljice in jih nekaj nastejejo.
Spoznajo razliko med pravljico in pripovedko.
Sestavljajo vprasanja in odgovore, ko pripravljajo
intervju.

Spoznavajo ucno snov zgodovine in deloma geografije,
hkrati pa sproscajo domisljijo ob oblikovanju pripovedk
- razlagalnih zgodbic 0 nastanku Ajdovske jame.
Spoznavajo razlitne molnosti nastanka jame in poimenovanja, ko poslusajo pripovedke svojih sosolcev.
Povezujejo ime jame - Ajdovska z njim le znanimi
besedami istega korena.
Utijo se strpnosti pri komunikaciji, upostevanja mnenj
drugih.
Ucijo se glasno in razlocno brati in samozavestno
predstaviti svoje pisne izdelke.
2. Poscavim vprasanja:

b) Potek ucnih ur
Za izvedbo smo rabili tri utne ure.
I. Motivacija

Dijak prebere tasopisni tlanek in vzpodbudi dijake k
razmisljanju 0 Ajdovski jami.
ODPRLI SO AJDOVSKO lAMO

V soboto 27. septembra 2003 so odprli Ie <riO podzmmo
jamo v krIki obtini. Poleg kostanjevifke je odpyl? svoja
lIboda za obiskoJialce t"di Ajdovska jatlla pri NemIki
I'asi v blii,i"i Leskovca. Arbeologi so po nekajletnem
izkopavanjll in raziskovanjtl prifli do zanimivib ItgOtovitev 0 njenem pomen". Sodob"i C/ol'ek labko tako
spoz1lalla natin i,il'ljenja prednikov iz kamene dobe.
A. B.
Ali ste tudi Vi le kdaj slisali kaj 0 tej jami?
V tej in naslednji uri bomo tudi mi spoznali nekaj zanimivosti.
2. Potek

u~enja

v Stirih skupinah

Dijaki usmerjajo utenje ucencev 4. razreda v stirih
skupinah.
PRIPRAVA NA SKUPINSKO DELO 1
NASTANEK lAME
I. Ucence seznanim z delom:
Danes bomo razmisljali 0 Ajdovski jami. Predvsem 0
njenem nastanku. Ljudje ponavadi pripovedujejo pripovedke
o nekaterih pojavih. Ali bi si lahko izmislili pripovedko 0
nastanku te jame?

I.
2.
3.
4.
5.
6.
Z
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.

Ali veste, kako naj bi jama nastala?
Kako pa so nastajale podzemne jame?
Ali poznate kaksno podzemno jamo v SlovenijiJ
Kdaj pa mislite, da je nastala?
Kako je bilo v tistih starih casih? Kaksno je bilo iivljenje
na Zemlji?
Si predstavljate, katera liva bitja so takrat livela?
Pomislite, na kaksen nacin je nastala ta jama, kdaj?
Zakaj na primer ima dva vhoda?
Bi znali napisati pripovedko 0 nastanku te jame?
Ali veste kaj je pripovedka?
Poznate pravljico?
Kaj je znacilno za pravljico?
le kraj in cas v pravljici dolocen?
V nasi pripovedki je kraj dolocen. Kateri?
Kaj pa ime jame? Veste, kaj pomeni beseda ajdovska?
(ajd - velikan, pogan)

J. Navodila za (azmisljanje in pisanje
Razmislite, lahko se tiho pogovorite med seboj in napisite pripovedko 0 tem, kako je nastala Ajdovska jama. Upostevajte tudi to, 0 cemer smo se pogovarjali.
Vsak napise svojo zgodbo. Cim bolj bodo razlicne,
boljse boo
4. Pisanje pripovedke
Ucenci se med seboj pogovarjajo in pisejo pripovedko.
Tiho preberejo, uredijo obliko, popravijo napake. Po potrebi
napisejo cistopis.
S. Predscavicev dela skupine
Eden izmed ucencev vsake sku pine prebere pripovedko
o nastanku Ajdovske jame.

T
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PRIPRAVA NA SKljPINSKO DELO Z

4. Priprava intervjuja

POMEN lAME

V skupini izberejo u~enca, ki bo imel vlogo novinarja.
Ta zbere liste 5 vpra~anji in jih potiho prebere, da se pripravi
na glasno branje oziroma na spra~evanje.
Ostali u~enci ponovno preberejo besedilo 0 pomenu
jame, da se pripravijo na odgovore.

I. Utence seznanim z delom:
Na~a

skupina bo spoznavala, kaj se je v jami dogajalo v
preteklosti in kak~en pomen ima danes. To bomo naredili
tako, da se bomo igrali novinarja in arheologe.

2. Posta vim vpraSanja:

5. Predstavitev dela skupine
Utenci izvedejo intervju novinarja

Ali veste kdo so arheologj?
Kaj delajo in zakaj je njihovo dele pomembnoJ
Kaj pa novinarjj?
Zakaj novinarje zanima toliko stvari? Zakaj spra~ujejo in
poro~ajo 0 tern?
Katera vpra$anja najpogosteje zastavi novinar? (kdo, kaj,
kje, kdaj, kako, zakail
Kaj pa pomeni intervju? (Novinar spra~uje Ijudi, ki neko
podro~je dobra poznajo.)
Torej verno, kak~na je vloga novinarja in kaj delajo arheologi.
Bi si leleli delati kot novinar ali kot arheolog?
Razmi~ljajmo, da smo arheologi ali novinarji.
Kaj bi raziskovali in kaj spra~evali?
Ali le veste kaj 0 tej jami?
Poznate katere druge jame na Siovenskem?
Kaj se je dogajalo v tistih jamah?

Vpra~anja

Danes bomo spoznali, kaj se je dogajalo v Ajdovski jami.
Pogledamo slikovno gradivo.

2. Posta vim vpraSanja:

J. Branje delovnega lista Pomen jame
Pomen jame
Ajdovska jama je najvetja kraSka jama na obmotju
KrSkega gritevja. Leti v okolici KrSkega, pri NemSki vasi.
Ajdovska jama ima dva vhoda - levega in desnega.
Ob koncu mlajSe kamene dobe, to je pred priblitno
4000 leti pred Kriscusom, je bila zelo povezana z Ijudmi,
ki so tiveli v njeni okolici. V jami so pokopavali trupla, ki
so jih samo polotili na tla, da strohnijo. Pridali so jim naki£,
orodje in orotje. V glinasto posodo so jim darovali hrano
kot popotnico za v onostransrvo (jetmen. pSenico, bob,
grah in kose mesa domatih in divjih tivali). Kurili so cudi
ogenj, saj so arheologi odkrili oglje in ostanke pepela. Vsi
ci obredi, ki so jih opravljali ob pogrebih, so biti povezani
z njihovim verovanjem.
Arheologi so odkrili okostja J 1 Ijudi: 7 moSkih,
in 16 oerok, 1 okostje je neopredeljeno.

7 tensk

Ajdovska jama je cakratnim Ijudem predstav/iala
pokopaliSte in svetiSte.
U~enci

berejo besedilo na u~nem listu in si posku~ajo
zapomniti pomembne podatke 0 pomenu jame. Lahko si
bistvo - klju~ne besede tudi pod~rtajo.
Na posebne liste sestavijo vpra~anja 0 prebranem.

z arheologi.

NOVINAR IN ARHEOLOGI
Kje leli jama J
Koliko vhodov ima J
Kaj so pridali truplu?
Katero vrsto hrane so dajali v glinasto posodo?
Ali so Ijudje v jami kurili ogenj? Po ~em lahko to sklepamo?
Koliko okostij so arheologi odkrili?
Kaj je Ajdovska jama predstavljala takratnim Ijudem?
PRIPRAVA NA SKUPINSKO DELO 3
PREHRANA UUDI IZ OKOLICE AJDOVSKE lAME
I . Utence seznanim z delom:
Na~a skupina bo spoznavala prehrano Ijudi, ki so svoje
Dokojne pokopavali v Ajdovsko jamo. To je bilo v ~asu
mlaj ~e kamene dobe.

Koliko tisot let pred Kristusom je bil ~as mlaj~e kamene
dobe? (6000-2000 let)
Kaj mislite, kaj so jedli prebivalci iz okolice Ajdovske jame
5000 let pred Kristusom? (U~enci na~tevajo.)
Kaj od na~tetega, je res? Poglejmo delovni list.

J. Branje delovnega lista Prehranjevanje Ijudi
Prehranjevanje Ijudi
Ob koncu mlajSe kamene dobe je tlovek naseljeval
gritevnat svet v okolici Ajdovske jame. Ukvarjal se je 5
poljedelsrvom in tivinorejo.
Na njivskih povrSinah, ki jih je pridobit 5 poiiganjem
gozda, je gojit pSenico, jetmen, bob in grah. PaSniki so bili
potrebni za domate govedo in ovce. Lov je bit Se vedno
pomemben del njegovega tivljenja.

V skupini nekdo glasno prebere sestavek in primerjamo
dane odgovore.
4. Napravimo zakljutek:

V tern casu je njihova prehrana vsebovala p~enico,
jecmen, bob, grah, ovcje ter goveje meso.
5. Pokatem plastificirano slikovno gradivo in dam navodila
za delo.

Na~a skupina bo napravila plakat, ki bo predstavljal
prehrano teh Ijudi.
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Kak~en bo nasJov? (Kaj so jedli?)

Potrebujemo: list za podlago, lepilo, revije liz katerih
bomo izdelovali trgan~o goveda in ovce), posu~eno p~enico,
jeemen, bob in grah.
6. Predstavitev dela skupine

V

teoriji

in praksi

Ajdovska jama je nase pomembno najdisce iz mlajse
kamene dobe. Arheologi so med raz/icno ohranjenimi
skeleci nas/i scevilne izkopanine:
a) nakic je bil izdelan iz fosilne skoljke ali kosti (ogrlica,
zapestnica .. ,),
b) oradje in oralje iz kamna (puSCice, sekire .. .),
c) posodo iz gline (vrci, zajemalke, lonci, skodelice).

Ueenci predstavijo pia kat.

PRiPRAVA NA SKUPINSKO OELO 4

Otroci preberejo ueni list.
Kaj so v jami na~li? Kaj mislite, kaj bomo dan es izdelovali?

MATERIALNI OSTANKI KOT PRIOATKI

4. Napravimo zakljucek:

I . Ucence seznanim z delom:

Iz na~tetega izberemo in izpostavimo: vre, zajemalko ter
ogrlico.

Na~a skupina bo spoznavala nekatere materialne
ostanke iz Ajdovske jame.

2. Pogovarjamo se 0 najdbah:
Kaj so materialni ostanki?
Na~tejte nekaj materialnih najdb iz Drazgodovine.
Poglejmo, kaj pa so arheologi odkrili v Ajdovski jami.

J. Branje delovnega lista Macerialni ostanki kot pridatki

S. Pokalemo plastificirano slikovno gradivo.
Na~i izdelki bode iz gline. Iz kak~nega materiala pa so
prebivalci iz okolice Ajdovske jame izdelovali vree, zajemalke
in ogrlice? (Iz gline in ~koljk.)

Za dele bomo potrebovali: glino, paleke ter PVC-folijo.
6. Predstavicev dela skupine
Ueenci svoje izdelke razstavijo.

Materialni ostanki kot pridatki

J. Sinteza
Pridobljeno znanje ponovijo in utrdijo z re~ evanjem
kritanke.

Polj~inc.

ki 50 jib dajali
pokoj nim kot pridatke 1,2,3. 4

[:=:-1.""""\
~

0

UCNI PRIPOMOCKI:
slikovni viri (vre, zajemalka, ogrlica, ovca, govedo)
- material za izdelavo plakata (~eleshamer, lepilo, ~karje,
posu~ena p~enica, jeemen, bob in grah)
- ueni listi
glina, palCke, vrvica

JJl=I~n IIIIII
•
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I Sestavila: Ncnsi ZaJdek

Zavod
Republike
Siovenije
za solstvo
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~e

ANALIZA UCNIH

l!R

ni
A'ktivnost profesorice

Aktivnost di;akov

I.

Priprava posnetka utnih ur: Opozarjava na dobro
in slab~e izvedene elememe ure.

Pogledajo posnetek svojega dela v razredu in ga
analizirajo.

2.

Predlagava izdelavo "braSurice' z izdelki utencev.

Zberejo gradivo, popravljajo pripovedke, pretipkajo.

3.

Pregledava popravljene in preoblikovane pripovedke.

Oblikujejo naslove poglavij in predlagajo postavitev
strani, fotokopirajo materiale.

4.

Pomagava pri oblikovanju 'braSurice'.

Uredijo, zlolijo, fotokopirajo.

5.

Opozarjava na pravoretje - izgovor, artikulacijo in
intonacijo pri branju pripovedk.

Pripravljajo se za predstavitev izbranih pripovedk.

8.

Vodiva pogovor 0 opravljenem delu.

Analizirajo svoje dele in izralajo svoje obt utke ob
izvajanju posameznih faz projekta.

9.

Pomagava pri predstavitvah.

Pripravijo predstavitve.

'Zap.

~t.

d,

'J
I.

~r

6.

Z
o
e
l.

'Zapisano Stevilo korakov pri pripravi dijakov na izvedbo projekta.

Povzelek
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utencev, ki so z veseljem ustvarjali pripovedke, imervju,
izdelovali glinene izdelke in oblikovali pia kat.
1

"
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TUDI STRIP JE UCNI PRIPOMOCEK
NCe hoceS postati moi peresa, moraS znati tudi lagati
in si izmiSljevati zgodbe, drugace bo tvoja historija
dolgocasna: pravi v romanu Umberta Eeea Baudolino Skof
Otto Freisen Ski. Manj dolgocasno Nhistorijo' lahko
doseiemo z raznimi sredstvi. Eno takih je domiSljija. In tej
zahtevi pray gotovo ustreza strip. Z uporabo domiSljije
pomaga obnavliati zgodovinsko preteklost. Viivljanje v
zgodovino mora sieer temeljiti na naklonjenosti preteklosti.
Clovek, ki ima do neke dobe odklonilen odnos, se ne bo
mogel viivljati v pretekli cas.
Uporabo domiSljije lahko imenujemo tudi ustvarjalno
miSljenje. Zanj je znacilno divergentno miSljenje, ki iSce
sprejemljivo reSitev za dolocen problem v razlicnih smereh.
Ustvarjalno miSljenje prepoznamo po ustvarjalni domiSljiji,
sposobnost i odkrivanja problemov, po toleranei do
nejasnosti in po zmoinosti povezovanja oddaljenih idej in
pojavov. To miSljenje iSce presenetljive obrate, in ce je vanj
zajet tudi humor, ki je "kra ljevska pot do ustvarjalnih idej",
bo Sio miSljenje v novo smer. (Marentic-Poiarnik, 2000)
Nedavno sem dobil v roke izdelek dijaka GaSperja
Gnezde, ki obiskuje drugi letnik gimnazije Ljubljana SiSka.
V obliki stripa je podal kratko zgodovino vzpona in padea
celjskih grofov. Na vpraSanje, zakaj se je lotil take obi ike
prikaza zgodovinskega dogodka, je povedal, da je njihova
profesoriea zgodovine Adriana Segalie pozvala dijake, naj
nariSejo strip. GaSper se je lotil naloge in jo uspeSno koncal.
Mislim pa, da mu je uspelo vee, kot zgolj narediti Se enD v
vrsti vsakodnevnih domacih nalog. Avtor je uspel z delnim
posodabljanjem zgodbe (liki in besediSce naSega casal na
najstnikom razumljiv nacin povedati zgodbo eeljskih grofov.
Pri tern je dobro upodobil najpomembnejSe dogodke
njihove burne zgodovine. Ta izdelek lahko ucitelj uporabi
kot dodatno gradivo, s katerim bo uceneem popestril prikaz
vzpona in padea Celjanov.
Ta oblika Nhistorije" ponuja razmislek 0 vlogi manj
uporabljenih ucnih pripomockov pri pouku zgodovine. Strip
tako uceneem omogoca:
• vpogled v nacin razmiSljanja dolocenega casa,
• pogosto zdruiuje ali povzema rezultat enako ucinkovito
kot daljSe besedilo (vcasih pa Se bolie),
• uceneem zagotavlja moinost, da si z njegovo pomocjo
ustvarijo osnovno znanje 0 dogodku ali predstavljeni
osebi.
Kadar se lotimo analize stripa, smo predvsem pozorni
na naslednje:
•
•

Kaksno je staliSce risarja do osebe, ki jo je narisal? Je
pozitivno ali negalivno? Laskajoce ali kriticno?
Ucenei navedejo Se druge zgodovinske vire, ki jim bodo

pomagali, da preverijo, ali se sporocilo stripa ujema z
zgodovinskimi dejstvi.
.• Razmislijo, ali je ta izdelek spremenil njihovo razlage
dogodkov, sklepov, staliSc ali do osebe, ki so predstavIjeni v sliki in besedi.
Ucilelj ob stripu ucenee opozori, da:
.• risar ustvarja s predposlavko 0 gledalcevem prejSnjem
znanju in vcasih tudi 0 njegovem politicnem mnenju,
.• strip navadno ponuja 0 dogodku predvsem mnenje, in
manj dejstva,
.• avtorji stripov pretiravajo in karikirajo, kar je lahke
pozitivno ali negativno. Pogosto uporabljajo stereotipe,
da je njihovo sporocilo razumljivo vecini Ijudi,
.• da avtor doseie ucinkovitost, mora slediti trenutnim
druibenim konveneijam, kaj je ali ni smeSno, kaj je
druibeno sprejemljivo in kaj ni.
Tako postane strip tudi zgodovinski vir in sluii razumevanju dolocenega casa. Pricujoci strip mladega avtorja
GaSperja Gnezde nam omogoca, da z veliko mero humorja,
viivljanja v dolocen cas in socasno aktualizaeijo spremljamo
prikaz slovenske zgodovine poznega srednjega veka. Mislim,
da bode tudi ucenei na ta nacin bolie spoznali obravnavane
problematiko z "manj dolgocasno historijo."
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Uvod
Primer letnega delovnega na~rta za zgodovino v 8.
razredu devetletne osnovne sole je na~rtovan za 65 u~nih
ur. Sestavljen je iz tematskih na~rtov za vse tematske sklope,
katerih obravnavo predvideva uCni naCrt za 8. razred. Letna,
tematska in urna priprava na pouk predstavljajo u~iteljevo
individualno delo, prek katerega se odralajo u~iteljeva
Strokovna in metodiCna usposobljenost, avtonomija in
kreativnosl. lato boste pri svojih letnih in tematskih na~rtih
na pouk priCujoCe gradivo lahko upoStevali Ie kot nasvet
pri prenavljanju vaSih priprav v skladu z uvajanjem prenovljenega u~nega naCrta za zgodovino v devetletni osnovni Soli.
S posameznimi rubrikami pri tematskih na~rtih za posamezne tematske sklope tudi svetujemo uvajanje procesnega
pristopa pri pou~evanju in uCenju zgodovine z aktivno vlogo
u~encev in u~iteljev v u~nem procesu. lato smo posebej
izbirali vsebine-vsebinsko znanje prek vsebinskih ciljev, ki
jih lelimo uresni~evati z obravnavo posameznega tematskega sklopa, proceduralno znanje (spretnosti, postopki,
metode] in posebej Se procesno znanje, ki ga lahko uresni~ujemo prek na~rtovanih procesnih ciljev. Ker procesni cilji
(procesno usvajanje znanja] pomenijo preplet vsebin, ciljev,
metod in aktivnosti profesorjev in dijakov, smo v procesne
cilje, ki se jih uresniCuje v procesu, vklju~iIi tudi izbrane
vsebinske (vsebine] in proceduralne cilje (spretnosti,
postopki, metode), razli~ne miselne procese, prek teh pa
tudi molne aktivnosti profesorjev in dijakov. UpoStevali
smo Marzanovo delitev manja in ciljev. Na Studijskih
skupinah smo namreC ugotovili, da yam je lo~evanje pro-

ceduralnih in procesnih ciljev povzro~alo telave. Marzano
s sodelavci pa lo~i tri vrste znanja: vsebinsko, proceduralno
in procesno, ki se ga usvaja prek slede~ih podro~ij: dela z
viri, komunikacije, kompleksnega miSljenja (primerjanje,
utemeljevanje, induktivno in deduktivno sklepanje, abstarhiranje, analiza perspektiv, analiza napak, razvrS~anje,
reSevanje problemov, invencija, odlocanje), del a z najrazli~nej
Simi viri, u~inkovite komunikacije (ustne, pisne, grafi~ne ... ]
in sodelovanja ter miselnih navad (kriti~no in kreativno
miSljenje, samoregulacija v procesu u~enja]. Llhko pa seveda
uporabite tudi Bloomovo taksonomijo, pri kateri lo~imo
kognitivno, afektivno in psihomotori~no vrsto znanja. Pri
kognitivni pa naslednje vidike znanja: poznavanje,
razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. Da
bi yam olajSali snovanje vsebinskih in procesnih ciljev v
vaSih individualnih letnih in sprotnih pripravah na pouk,
navajamo seznam glagolov za izralanje vsebinskih in
procesnih ciljev. Glagoli, ki niso pod~rtani, so izpisani iz
operativnih ciljev v u~nem na~rtu, pod~rtani glagoli za
izralanje procesnih ciljev pa so izpeljani iz sploSnih ciljev v
u~nem na~rtu ter iz Bloomove in Marzanove taksonomije.
Glagoli za izralanje vsebinskih ciljev (u~enci u~no snov
zanjo in razumejo]:

•
•
•
•

Ponovijo
Ugotavljajo
NaStejejo
Spoznajo

Zgodovina v devetletni osnovni

Seznanijo se
IzpiSejo
• OpiSejo
• Navedejo
Pojasnijo
Poznajo
Opredelijo
Razberejo
Vedo

,

Glagoli za izralanje proeesnih eiljev, ki vkljutujejo tudi
proeeduralne (metode in spretnosti):
Analizirajo razlitne vire
• Primerjajo
Razvijajo spretnost prostorskih in tasovnih predstav
Razvijajo spretnost razlitnih oblik sporotanja (ustno,
pisno (tlanki, eseji - vsaka vrsta zapisa po svojih besedah
.. .), slikovno - pia kat, strip, zlolenka, razstava .. .)
• Krjtj'na presoja vjrov jn dogodkov
• Iskanje jn navajanje svojjh prjmerov
• Razvr$'ajo
Utemeliujejo
Dokazujejo
Se vlivljajo v razliCne perspektive zgodovinskih
osebnosti dogodkov obdobij (npr. jgre vlog)
Prejskujejo nor. v obliki Studijskih orimerov
Podatke povelejo v sjDlelO
Sklepajo
IDleroretirajo - pripravliajo samostojne zakliutke
• Razlikujejo
• Znanje uoorabliajo v novih okoli$tjnah
• OdloCajo se med molnostmi
• Abstarhirajo - nOL IU$Wo bistvo iz nekega vira
Odkrivajo nove re$itve
Zbirajo in jzbjrajo oodatke DO razli'nih medijih z
uCbenjkom na ,elu
Presojajo vlogo pomembnih zgodovjnskjh osebnosti
prek njihovjh ljvljenjskjh zgodb
Razvjjajo vzro,no-oosledi,no mi$lienje
Razvijajo spretnost sodelovalnega u'enja in odgovornosti za sku one eiJie
S pomotjo uWelia ugotavliajo svoja moCna in Sibka
podroCja in naCrtujejo utenje za jzboli$anje kakovosti

m.ani.a
Pri izboru vsebin (vsebinskih eiljev) posameznega tematskega sklopa si lahko pomagate z naslednjimi kriteriji za
izbor vsebin:
zanimivost, privlatnost, uporabnost
spodbujanje k razmiSljanju in samostojnemu raziskovanju
sistematiCnost in usklajenost z drugimi predmeti
telavnost (obseg, struktura, abstraktnost)
eksemplariCnost (predmetna (izbrani primeri znotraj tematskih sklopov) tematska (izbrani primeri znotraj teme)
aktualnost (tivljenjskost, izkustvo)

sol i

Pri letnih, tematskih in urnih pripravah naj se razmiSlja
tudi 0 vseh Stirih vlogah, ki jih ima utitelj v sodobni Soli.
Pri obravnavi izbranih uCnih vsebin lahko Se vedno nastopa
v do sedaj najbolj poznani in prevladujoCi vlogi, to je vlogi
prenaSalca manja oz. posredovalca gotovih znanj (tudi
transfer oz. transmisija znanja). SodobnejSi pogledi na
pouCevanje in uCenje pa predvidevajo tudi vlogo utitelja
kot oblikovalca ali izgrajevalca spretnosti. Pri zgodovini
se s to vlogo povezuje pouCevanje s pomoCjo najrazlitnejSih
zgodovinskih virov. Utitelj je meDlor tedaj, ko nastopa v
vlogi vodnika na poti do ciljev. Pri tem je uCenee pri
odkrivanju novega znanja samostojen ob razliCnih aktivnih
oblikah in metodah poutevanja in uCenja, uCitelj pa mu
nudi pomoC. Ce utenee zaide, oz. ga usmerja po poti za
dosego postavljenih eiljev. UCitelj v vlogi spodbujevlaea
osebnostne rasti in razvoja uCenea pa nastopa tedaj, ko
priskrbi ustrezne vire (zgodovinske vireJ, izkuSnje (ob
uporabi aktivnih oblik in metod pouCevanja in uCenja) in
spodbude, ki rast in razvoj spodbujajo in omogoCajo.
Pri naCrtovanju utnih ur za obravnavo posameznega
tematskega sklopa smo doloCili minimalno Stevilo ur tako,
da je primer naCrtovan za 6S ucnih ur. Casovno rezeNO se
lahko nameni preverjanju in oeenjevanju znanja, pri Cemer
moramo omeniti, da je v sodobnem utnem proeesu
preve~anje tudi sestavni del obravnave uCne snovi. Predvsem
pa naj se vkljutuje tudi aktivnejSe naCine pouCevanja in
uCenja, ki smo jih naCrtovali v proeesnih eiljih in jih Se
posebej opredelili pri uCnih oblikah in metodah.
V rubriki Literatura smo zapisali okvirni izbor razpololljive literature. Z rubriko Refleksija uCitelja pa svetujemo,
da se uCitelj po vsakem obravnavanem tematskem sklopu
izpraSa, kaj vse mu je uspelo, kaj mu je uspelo nekoliko
manj in kako bi lahko proees pouCevanja in uCenja Se
izboljSal.

Uporabljena literatura
UCni na~:rt za zgodovino v programu osnovnoSolskega izobra-

!evania - publikacija, ki 51a jo i,dala MSZS in ZRSS lela 2000,
stiskati pa ga je moino tudi 5 splemih srrani Ministrstva za Solstvo,
znanest in Sport.
Robert 1. Marzano, Debra Pickering. Jay Me Tigh: Assessing Student Outcomes, Performance Assessment Using the Dimensions

oll.earning Model, ASCD 1993.
MetodiCni Clanki v reviji Zgodovina v Soli.
France SumCnik: Didakrika, Osrednje teoreticne feme, Razprave

Filozofske fakullele 2001.
Danijela TrSkan: DidakriCno-metodiCna s(ruklUra sodobnih uCnih
naCrtov za srednjeSolsko zgodovino v Sioveniji, Franciii, Veliki
8rilaniji in mednarodnih ~olah. Zgodovinski Casopis, l ernik 55,

2001/2.
Cirila Peklaj s sodelavkami: Sodelovalno u~enje ali Kdaj vet glav

vee ve, DZS 2001.
Barica Marenric Po1:arnik: Kako pomembna so pojmovanja znanja,
utenja in pouCevanja za uspeh kurikularne prenove (prvi del).
V: Sodobna pedagogika 1998, \1. 3.

.,,.
Zgodovina

v

devetletni

Model letne delovne priprave -

osnovni

so I i

tematski natrt

Temacski sklop

Odkritja cezmorskih detel

Razred

8

~Ievilo ur (Ucne enole/
Ierne)

5
Evropa pred odkritji
Ameri~ke visoke kulture
Velika odkritja
Posledice odkritij
Preverjanje in utrjevanje

Vsebinski cilji

Ucenec spozna izobratenost posameznih slojev prebivalstva ob prehodu v novi vek;
ugocavlja obmocja, ki so bila Evropejcem znana te pred odkricji cezmorskih detel; ve za
obscoj ameriskih visokih kulcur predkolumbovskega obdobja; navede pogoje in vzroke za
geografska odkritja; nasceje evropske narode in raziskovalce, ki so sodelovali pri odkrivanju
neznanih predelov svela; ugocavlja na kaksni scopnji razvoja so bili Indijanci ob prihodu
Evropejcev; pojasni pozilivne in negacivne posledice odkrilij ler opise popocovanja najbolj
znanih raziskovalcev.

Procesni cilji
(vkljucujejo tudi
proceduralnemelodicne cilje)

Ucenec primerja izobratenost posameznih slojev prebivalstva ob prehodu v novi vek;
sklepa 0 vzrokih, zakaj so Evropejci zaceli odkrivati neznane detele; s pomocjo zgod.
karte poimenuje predkolumbovske civilizacije in jih zna pokazati na zemljevidu; presodi
vlogo in pomen Kolumbovega odkrilja (v lileraluri poisce podatke 0 tern, ali je Kolumb
res plYi odkril Ameriko); sklepa 0 pozitivnih in negativnih posledicah odkritij; analizira
Cortezovo porocanje 0 Tenochtirianu (besedilo); ulemeljuje pomen trgovine s cmimi sutnji.

Pojmi

5fARI MT, NOVI MT" MISIJONAR, KOLONIJA, TRGOVINA S CRNIM BtAGOM,
PREDKOLUMBOVSKE KULTURE (AZTEKI, MAli, INK!), KARAVEtA, KONKVI5fADOR,
A5fROtAB, SEK5fANT, LEVANTINSKO BtAGO ...

Ucne oblike

Individualna, dvojiska, skupinska, fronralna.

Ucne melode

Delo z zemljevidi, dele z viri, dele z besedilom, pogovor, razlaga, demonstracija.

Ucbeniki, ucila in
didakticna grad iva

Predpisani ucbeniki, delovni zvezki in grad iva za ucitelje (DZS, Modrijan)
Zgodovinski atlas, Koraki v casu, DZS
Mali zgodovinski arias, Modrijan
Komplet zgodovinskih prosojnic, Modrijan
Videokasela V deteli Inkov (Videofon)
Videokaseti Starodavni Maji in Starodavni Inki (Bookmark, Vester & Co. d. n.

0 .)

Literatura

Zbirka Veliki raziskovalci: Kristof Kolumb (Slovenska knjiga, 1994), Marco Polo (Slovenska
knjiga, 1994), Magellan in da Gama (Slovenska knjiga, 1994)
Zbirka Kako so tiveli: V casu Majev, Aztekov in Inkov (ZMK, 1991), V casu velikih odkritij
(ZMK, 1990), V casu Vikingov (ZMK, 1990), Na krovu velikih jadmic 18. stolelja (ZMK,
1991 )
Kdo je odkrival svet (Delavska enomost, 1987)
E. H. 1. Gombrich: Kratka svelovna zgodovina za mlade bralce (DZS in Grad, 1995)
Velike kulcure sveta: Kitajska, Japonska, Islam, Scara Amerika (druga knjiga, Mohorjeva
drutba Celovec - Ljubljana - Dunaj. 1999)
Zbirka Mejniki: Vikingi, vladarji morja (DZS, 1997)
Kako so tiveli Azteki (EWO, 1994)

Preverjanje in
ocenjevanje znanja

Preverjanje z referati in plakati.
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Zgodovina

Medpredmetno
povezovanje

•

v devellelni

osnovni

s o li

Geografija, knjizniCna informacijska znanja .

Refieksija uCitelja:
- Kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo'
- Kaj moram pri
obravnavi tematskega
sklopa izboljSati?
Zabelezke

Model letne delovne priprave Tematski sklop

Humanizem in renesansa

Razred

8

Stevilo ur (UCne
enote/ teme)

tematski natrt

4
Humanizem
Renesansa (2 uri)
Preverjanje in utrjevanje

Vsebinski cilji

UCenec spozna novo miselnost evropskega Cloveka - humanizem in renesanso; zna na
zemljevidu pokazati italijanska mesta, kjer se pojavi renesansa; s pomoCjo predznanja
sklepa, zakaj sta se renesansa in humanizem razvila pray v Italiji; opredeli renesanso in
humanizem in ugotavlja njune znaCiinosti; pozna pomen in posledice humanizma in
renesanse v slovenskih dezelah; pozna evropske in slovenske humaniste; spoznava
najpomembnejSe renesanCne spomenike na Siovenskem, ponovi materiale za pisanje in
pisave v starem veku; ugotovi pomen tiska in vlogo tiskane knjige.

Procesni cilji
(vkljuCujejo tudi
proceduralnemetodiCne cilje)

Analizira razmere v Italiji ob nastanku humanizma in renesanse, dokazuje bistvene
znaCilnosti humanistiCne in renesanCne miselnosti, razvrSCa renesanCne umetnike, s
pomoCjo predznanja sklepa in razlikuje naCin izdelave knjig pred izumom tiska in po
njem, presodi in utemeljuje pomen izuma tiska.

Pojmi

HUMANIZEM, RENESANSA. DEZElA, DEZELNI STANOVl, REKTOR. SATIRA. ANATOMIJA

UCne oblike

Individualna, skupinska, frontalna.

UCne metode

Delo z zemljevidi, dele s slikovnim gradivom, dele z besedilom, pogovor, razlaga,
demonstracija slikovnega grad iva.

UCbeniki, uCila in
didaktiCna grad iva

Predpisani uCbeniki in delovni zvezki
Zgodovinski atlas, Koraki v Casu, DZS
Mali zgodovinski atlas, Modrijan
Komplet zgodovinskih prosojnic, Modrijan

Literatura

Zgodovina CloveStva (DZS, ustrezne knjige]
Umetnost v slikah (DZS, ustrezne knjige)
Zgodovina v slikah (DZS, ustrezne knjige)
lIustrirana zgodovina Siovencev (ZMK, 2001)
Peter Stih, Vasko Simoniti: Siovenska zgodovina do razsvetljenstva (Korotan in Mohorjeva
druzba v Celovcu, 1995)
Zbirka Kako so ziveli: V Casu velikih odkritij (ZMK, 1990)
E. H. 1. Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce (DZS in Grad, 1995)
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ZGODOVINI V OLi

Zgodovina

v devetletni osnovni

Preverjanje in •
ocenjevanje znanja

Preverjanje z referati.

Medpredmetno
povezovanje

SlovenWna, likovna vzgoja, glasbena vzgoja,

knjilni~na

soli

informacijska znanja, geografija.

Refieksija u~itelja:
- Kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo?
- Kaj moram pri
obravnavi tematskega
sklopa izboljSati?
Zabelelke

Model letne delovne priprave -

tematski natrt

Tematski sklop

Reforrnacija v Evropi in na Siovenskern

Razred

8

Stevilo ur (U~ne enote!
teme)

6
Reforrnacija
Reforrnacija na Slovens kern
Protireforrnacija
Protireforrnacija na Siovenskern
Preverjanje in ocenjevanje (2)
U~enec

Vsebinski cilji

navede vzroke za pojav reformacije; nasteje najpomembnejSe reformatorje In IZ
besedila razbere njihove glavne ideje; ob zemljevidu opredeli razSirjenost reformacije in
spremenjeno versko podobo Evrope po kon~anih verskih vojnah; nasteje slovenske
reformatorje in pozna njihova dela; opiSe pomen Primola Trubarja za Siovence; ugotovi
posledice reformacije v Evropi in na Siovenskem; navede vzroke za protireformacijo v
Evropi in na Slovens kern.

Procesni cilji

Analizira razmere v takratni Cerkvi, ki so sprolile reformacijo, dokazuje in utemeljuje
pomen reformacije za sloven ski kulturni in narodni razvoj; presoja in dokazuje pomen
Trubarjevega delovanja za Siovence; sklepa 0 vzrokih in posledicah reformacije in
protireformacije v Evropi in na Siovenskem.

(vklju~ujejo

tudi
proceduralnemetodi~ne cilje)

Pojmi

REFORMACIJA, PROTESTANTIZEM, PROTIREFORMACIJA, KALVINIZEM, ANGLIKANSKA
CERKEV, KONCII., NUNCIATURA, VERSKE VOJNE, INKVlZICIJA, WESTFALSKI MIR. SEKTA,
JEZUlTI.

U~ne

oblike

Individualna, dvojiSka, skupinska, frontalna.

U~ne

metode

Delo z zemljevidi, dele z besedilom, pogovor, razlaga, demonstracija slikovnega grad iva.

Utbeniki,
didakti~na

Literatura

u~ila

in
gradiva

Predpisani u~beniki in delovni zvezki
Zgodovinski atlas, Koraki v ~asu, DZS
Mali zgodovinski atlas, Modrijan
Komplet zgodovinskih prosojnic, Modrijan
Videokaseta Primol Trubar
Zgodovina ~loveStva (DZS, ustrezne knjige]
Zgodovina v slikah (DZS, ustrezne knjige)

Zgodovina

.

v devellelni osnovni

soli

Peter Stih, Vasko Simoniti: Siovenska zgodovina do razsvetljenstva (Korotan in Mohorjeva
drutba v Celovcu, 1995)
• lIustrirana zgodovina Siovencev (ZMK, 2001)
E. H. J. Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce (DZS in Grad, 1995)
Verstva sveta
Zgodovina kr~~anstva (Ognji~~e in DZS, 1992)
Mircea Eliade: Zgodovina religioznih verovanj in idej (tri knjige, DZS, 1996)
Zgodovina cerkve - 3. knjiga: Reformacija, katoliSka prenova in protireformacija (Drutina,
1994)
Zgodovina cerkve na Siovenskem (Mohorjeva drutba v Celju, 1991)
Ivan Tav~ar: Vita Vitae Mea, Viso~ka kronika

Preverjanje in
ocenjevanje znanja

Usmo preverjanje znanja z zastavljanjem vpra~anj.
Pisno ocenjevanje - kontrolna naloga.

Medpredmetno
povezovanje

Sioven~~ina, knjitni~na infomacijska znanja.

Refleksija u~itelja:
- Kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo?
- Kaj moram pri
obravnavi tematskega
sklopa izbolj~ati?
Zabeletke

Model letne delovne priprave Tematski sklop

Krne~ki upori

Razred

8

Stevilo ur (U~ne enotel
teme)

3

tematski nacrt

Krne~ki upori

Krnetki upori na Slovens kern
Preverjanje in ocenjevanje
Vsebinski cilji

U~enec ugotavlja polotaj kmetov pred kme~kimi upori; navede vzroke za kme~ke upore v

Evropi in na Siovenskem; ob zemljevidu ugotovi raz~irjenost kme~kih uporov in navede v
pravilnem kronolo~kem zaporedju najpomembnej~e slovenske kme~ke upore, pozna bistvene
zahteve kme~kih upornikov; opi~e potek kme~kih uporov na Siovenskem, pojasni pojem
stara pravda ter navede posledice neuspehov krne~kih uporov za dele in tivljenje kmetov.
Procesni cilji
(vklju~ujejo tudi

proceduralnemetodi~ne cilje)

U~enec s pomo~jo zgodovinskih virov opi ~e polotaj kmeta na Siovenskem pred kme~kimi
upori ter ski epa 0 vzrokih kme~kih uporov; ob besedilu primerja zahteve kme~kih puntarjev
pri nas in na izbranem primeru iz Evrope (npr. iz nem~ke kme~ke vojne ali francoske
takerije), s pomo~jo prosojnic analizira potek kme~kih uporov, ob slikovnem gradivu
primerja opremljenost kme~ke in plemiSke vojske in izluW ter utemelji vzroke za kme~ke
poraze, na osnovi podatkov novih spoznanj utemelji zakaj kmetje niso bili uspe~ni in
kak~ne so bile posledice neuspeha.

Pojmi

UPOR - PUNT, STARA PRAVDA, KMECKA ZVEZA, GIAVARINA, ZAKERIJA

U~ne oblike

Individualna,

dvoji~ka,

skupinska, frontalna.

Zgodovina

v

devellelni

osnovni

sol i

U(ne metode

Delo z zemljevidi, dele z besedilom, pogovor, razlaga, demonstracija slikovnega grad iva.

U(beniki, u(ila in •
didakti(na grad iva

Predpisani u(beniki in delovni zvezki
Zgodovinski atlas, Koraki v (asu, DZS
Mali zgodovinski atlas, Modrijan
Komplet zgodovinskih prosojnic, Modrijan

Literatura

Peter ~tih, Vasko Simoniti: Siovenska zgodovina do razsvetljenstva (Korotan in Mohorjeva
drulba v Celovcu, 1995)
lIustrirana zgodovina Siovencev (ZMK, 2001)
Dokumenti slovenstva (CZ, 1994)
Bogo Grafenauer. Kmecki upori na Siovenskem (DZS, 1962)
Grafenauerjev zbornik (ZRC SAZU, Filozofska fakulteta, Pedago~ka fakulteta, 1996)

Preverjanje in
ocenjevanje znanja

Usmo preverjanje znanja z zastavljanjem vpra~anj in pisno preverjanje z re~evanjem nalog
na u(nih listih.
Usmo ocenjevanje.

Medpredmemo
povezovanje

SlovenWna, geografija, glasbena vzgoja.

Refleksija ucitelja:
- Kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo?
- Kaj moram pri
obravnavi tematskega
sklopa izbolj~ati?
Zabelelke

Model letne delovne priprave -

tematski nacrt

Tematski sklop

Gospodarski razvoj v Evropi cd 16. do sredine 1 9. stoletja

Razred

8

Stevilo ur (U(ne enote/
teme)

5
Nove oblike proizvodnje v 16. stoletju
PlVa industrijska revolucija v Angliji
Napredek v prometu in trgovini
Gospodarski razvoj na Siovenskem od 16. do konca 18. stol.
Preverjanje in ocenjevanje.

Vsebinski cilji

Ucenec opi~e nove oblike proizvodnje v 16. stoletju; seznani se z zna(ilnostmi zgodnjega
kapitalizma; pozna in razloli vzroke in posledice industrijske revolucije; spozna najnovej~e
izume in tehni(ne pridobitve industrijske revolucije; pojasni napredek in novosti v prometu
in trgovini od 16. stoletja do prve polovice 19. stoletja, ob statisticnih podatkih razloli
rast in padec prebivaJcev in opi~e spremembe v na(inu livljenja, ki jih je prinesel gospodarski
napredek, ter ugotavlja gospodarsko razvitost na Siovenskem.

Procesni cilji
(vklju(ujejo tudi
proceduralnemetodi(ne cilje)

U(enec primerja zalolni~ki, manufakturni in industrijski na(in proizvodnje in jih razvr~(a
po u(inkovitosti, prei~(e znacilnosti zgodnjega kapitalizma ter prei~(e dejavnike, ki so
vplivali na gospodarski razvoj in jih razvrsti po pomembnosti ter utemelji razvrstitev; na
podlagi virov sklepa 0 posledicah industrijske revolucije na na(in dela in livljenja Ijudi;
ski epa in utemeljuje, kako je gospodarski razvoj vplival na razvoj prometa in trgovine;
primerja in utemeljuje gospodarsko razvitost slov. delel z gospodarsko razvitostjo ostale
Evrope.
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1

Zgodovina v devellelni osnovni

Pojmi

.

soli

ZAlOtNISTVO, MANUFAKTURA, FUtINA, INDUSTRIJSKA REVOlUCIJA INDUSTRIAUZACIJA, KAPlTAl, TOVORNISTVO, INDUSTRIJSKI KAPlTAl, IZVOZ, UVOZ.
dvoji~ka,

U(ne oblike

Individualna,

skupinska, frontalna.

U(ne metode

Delo z zemljevidi, dele s slikovnimi viri, dele z besedilom, pogovor, razlaga, demonstracija
slikovnega grad iva, igra vlog.

U(beniki, u(ila in
didakti(na grad iva

Predpisani u(beniki in delovni zvezki
Zgodovinski atlas, Koraki v (asu, DZS
Mali zgodovinski atlas, Modrijan
Komplet zgodovinskih prosojnic, Modrijan

Literatura

Kronika (love~lVa (ZMK, 1996)
Enciklopedija Siovenije (ustrezna gesla)
Zbirka lIustrirana zgodovina Siovencev za otroke: Eva Holz: S kO(ijo od Alp do morja
(Mladika, 1997)
Zbirka Kako so liveli: Na krovu velikih jadrnic 18. stoletja (ZMK, 1991)
Zbirka Svet okrog nas: Izumi (Pomurska zalolba)
Velika ilustrirana enciklopedija (Zgodovina 2, ZMK, 1984)
Fernand Braudel: Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.-XVlII. stoletje (SKUC
in ZnanslVeni in~titut filozofske fakultete):
- Strukture vsakdanjega livljenja (dve knjigi, 1988)
- ~re menjave (dve knjigi, 1989)
- as sveta (dve knjigi, 1991)
Ferdo Gestrin: Siovenske detele in zgodnji kapitalizem (Slovenska matica, 1991)
Gestrinov zbornik (ZRC SAZU, 1999)

Preverja'nje in
ocenjevanje znanja

Usmo preverjanje, pisno preverjanje in ocenjevanje z referati.

Medpredmemo
povezovanje
Refleksija u(itelja:
- Kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo?
- Kaj moram pri
obravnavi tematskega
sklopa izbolj~ati?
Zabelelke

Model letne delovne priprave -

tematski natrt

Tematski sklop

Absolutizem v 17. in 18. stoletju

Razred

8

Stevilo ur (U(ne
enote/ teme)

7
Barok
Absolutizern
Razsvetljenstvo
Razsvetljeni absolutizern
Reforrne Marije Terezije in Jotefa II.
Narodno prebujenje na Slovens kern
Ponavljanje in utrjevanje

""ii
Zgodovina v devetletni osnovni

Vsebinski cil~

sol i

Utenec se ob ilustrativnem gradivu seznani z glavnimi znatilnostmi baroka; navede podrotja
umemosti in livljenja, na katerih se je barok uveljavil; spozna glavne znatilnosti
absolutistitne vladavine; spozna bistvene ideje razsvetljenstva in navede pomembnejSe
predstavnike; poimenuje vidne slovenske razsvetljence (Linhart, Vodnik, Zois); spozna, da
so nekateri vladarji sprejeli posamezna razsvetljenska spoznanja; naSteje najpomembnejSe
reforme Marije Terezije in Jolefa II; opiSe posledice in pomen razsvetljenskih reform
(Solska reforma, kmetka reforma).

•

Procesni cilji
(vkljutujejo wdi
proceduralnemetoditne cilje)

Ob ilustrativnem gradivu primerja renesanso in barok (poiSte in utemelji razlike); presodi
in utemelji vlogo J. V. Valvasorja; interpretira (razloli in utemelji po svojih besedah)
znatilnosti absolutizma; primerja in razlikuje absolutizem in razsvetljeni absolutizem;
analizira in utemelji vpliv razsvetljencev na vladarje; ob polititno gospodarskem pololaju
Avstrije utemelji pomen reform za drtavo (velesila); oceni in utemelji pomen uvedbe
Solske obveznosti, utemelji spremembe v pololaju kmetov po reformah ter ovrednoti in
utemelji pomen narodnega prebujanja na Siovenskem.

Pojmi

BAROK, BAKROREZ, ABSOLUTIZEM, RAZSVETLJENSTVO, PROSVETLJENSTVO,
RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM, REFORMA, TOLERANCA, SOLSKA OBVEZNOST,
KATASTER, ZOISOV KROG (MECENI. GUBERNIJ, KRESIJA, LlCEJ.

Utne oblike

Individualna, dvojiSka, skupinska, frontalna.

Utne metode

Delo z zemljevidi, deja s slikovnimi viri, delo z besedilom, pogovor, razlaga, demonstracija
slikovnega grad iva.

Utbeniki, utila in
didaktitna gradiva

Predpisani utbeniki in delovni zvezki
Zgodovinski atlas, Koraki v tasu, DZS
Mali zgodovinski atlas, Modrijan
Komplet zgodovinskih prosojnic, Modrijan
Diapozitivi.
Videokaseta: Absolutizem Ludvika XlV. (Videofon)
Videokaseta: Siovenski razsvetljenski krog (Jaka, 1998)

Literatura

Barok na Siovenskem (Narodna galerija, 1961)
Kdo je ustvarjal zgodovino (Delavska enomost, 1988)
Kronika tloveStva (ZMK, 1996)
Enciklopedija Siovenije (ustrezna gesla)
Velika ilustrirana enciklopedija (Zgodovina 2, ZMK, 1984)
Janez Vajkard Valvasor. Siava vojvodine Kranjske (ZMK, 1994)
Branko Reisp: Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor (ZMK, 1983)
lIustrirana zgodovina Siovencev (ZMK, 2001)
Dokumenti slovenstva (CZ, 1994)
Andrej Vovko: Nasmejana zgodovina (ZMK, 1996)
Zgodovina cerkve - 4. knjiga: Cerkev v tasu razsvetljenstva, revolucije in restavracije
(1715- 1848) (Drulina, 1999)
E. H. J. Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce (DZS in Grad, 1995)
Marija Kacin: Ziga Zois in italijanska kulwra (Zalolba ZRC, ZRC SAZU, 2001 )
Peter Berglar in Peter Radics: Marija Terezija in Siovenci (Pegaz International, 1992)
Zbirka kako so liveli: V tasu muSketirjev (1610- 1690; ZMK, 1991)

Preverjanje in
ocenjevanje znanja

Usmo preverjanje znanja, pisno preverjanje znanja z referati, plakati, igrami vlog.
Usmo ocenjevanje, ocenjevanje referatov.

Medpredmemo
povezovanje

SlovenWna, likovna vzgoja, glasbena vzgoja.
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Zgodovina v devellelni osnovni

soli

Refleksija ucilelja:.
- Kaj mi je pri
obravnavi lemalskega
sklopa uspelo?
- Kaj moram pri
obravnavi lemalskega
sklopa izboljSali?
Zabelezke

Model letne delovne priprave -

tematski natrt

Temalski sklop

Evropa in svet na prehodu v 19. stoletje

Razred

8

5levilo ur (Ucne
enole/ leme)

6

Nastanek Zdrutenih drtav Amerike
Francoska revolucija (Z)
Napoleon
IIirske province
Preverjanje in ocenjevanje

Vsebinski cilji

Ucenec pozna vzroke za ameriSko osvobodilno vojno; opise pOlek naslajanja Zdruzenih
drtav Amerike; pojasni posledice naslanka ZDA; opiSe zivljenje in razmere v Franciji pred
revolucijo ler navede bislVene vzroke za naraScanje nezadovoljslVa; ve za druzbeno polilicne
spremembe, ki so naslale z revolucijo; pozna pomen idej Deklaracije 0 pravicah cloveka
in drtavljana; navede glavne vzroke in posledice napoleonskih vojn; pojasni razloge za
naslanek lIirskih provinc; na zgodovinskem zemljevidu razbere, kaj so obsegale lIirske
province; opiSe odzive razlicnih drutbenih slojev na Siovenskem.

Procesni cilji
(vkljucujejo IUdi
proceduralnemelodicne cilje)

Ucenec primerja (podobnosli in razlike) polilicno uredilev ZDA z evropskimi uredilVami;
preiSce vzroke za naraScanje nezadovoljslVa kolonislov, z analiza zgodovinskih virov
ugolavlja uresnicevanje razsvelljenskih idej; ovrednoli in ulemelji pomen francoske
revolucije; presoja in ulemelji vlogo Napoleona prek njegove tivljenjske zgodbe; sklepa 0
posledicah Napoleonskih osvajanj ler ulemeljuje pomen lIirskih provinc za Siovence.

Pojmi

AMERI5KA OSVOBODILNA VOJNA, DEKLARAClJA 0 NEODVISNOSTI, USTAVA,
PARLAMENT, DEKLARACIJA 0 PRAVICAH CLOVEKA IN DRlAVUANA, NARODNA
SKUPSCINA, REVOLUCIJA, GIUOTINA, TEROR, CELINSKA ZAPORA, ILiRSKE PROVINCE,
SVETA AllAN SA

Ucne oblike

Individualna, skupinska, fromalna.

Ucne melode

Delo z zemljevidi, dele s slikovnim gradivom, dele z besedilom, pogovor, razlaga,
demonslracija slikovnega grad iva.

Ucbeniki, ucila in
didaklicna grad iva

Predpisani ucbeniki in delovni zvezki
Zgodovinski alias, Koraki v casu, DZS
Mali zgodovinski alias, Modrijan
Komplel zgodovinskih prosojnic, Modrijan
Diapozilivi.
Videokasela: Zgodovina ZDA I. del, Kolonije poslanejo neodvisne (Videofon)

Lileralura

Kronika cloveSlVa (ZMK, 1996)
Enciklopedija Siovenije (uslrezna gesla)
Velika iluslrirana enciklopedija (Zgodovina Z, ZMK, 1984)
Zgodovina v slikah (DZS, USlrezna knjige)

Zgodovina

.
•

v devetletni osnovni

soli

Kdo je uSLVarjal zgodovino (Delavska enotnosr, 1988)
Dokumenri slovensLVa (CZ, 1994)
lIustrirana zgodovina Siovencev (ZMK, 2001 )
Andrej Vovko: Nasmejana zgodovina (ZMK, 1996)
Walter Markov: 1789 - velika revolucija Francozov (CZ, 1989)
Michel Vovelle: Kratka zgodovina francoske revolucije (Zalolba Komunist, 1989)
Zbirka Kako so liveli: V casu francoske revolucije (ZMK, 1989)
Janez Sumrada: Po sledovih prijareljsLVa (CZ in Francoski kulturni cenrer ' Charles Nodier",
1989)
E. H. J. Gombrich: Krarka svetovna zgodovina za mlade bralce (DZS in Grad, 1995)
Napoleonove llirske province 1809-1814 (Narodni muzej, 1964)

Preverjanje in
ocenjevanje znanja

Ustno in pisno preverjanje z referati, plakati, igro vlog.
Pisno ocenjevanje - konrrolna naloga.

Medpredmetno
povezovanje

Drtavljanska vzgoja in erika, geografija.

Refleksija ucirelja:
- Kaj mi je pri
obravnavi remarskega
sklopa uspelo?
- Kaj moram pri
obravnavi remarskega
sklopa izbolj~ari?
Zabelelke

Model letne delovne priprave Temarski sklop

Evropa in Siovenci 1815-1848

Razred

8

Stevilo ur (Ucne enore/
reme)

tematski nacrt

6
Dunajski kongres
Nacionalna gibanja in liberalna opozicija
Siovenci v predmartni dobi
Siovensko narodno gibanje
Kultura bidermajerja
Preverjanje in ocenjevanje

Vsebinski cilji

Ucenec ve, kdaj je porekal dunajski kongres, in se seznani z nalogami kongresa; s pomocjo
zemljevida opi~e ozemeljske spremembe, ki so nasrale po dunajskem kongresu; na~reje
bisLVene svobo~cine in pravice, ki jih je zahrevalo liberalno me~cansLVO po dunajskem
kongresu; pozna pojme opozicija, liberalizem, cenzura; na~reje clanice Svere alianse; pozna
naloge Svere alianse; se seznani z nacionalnimi gibanji v Evropi in ZDA; razloli pojem
nacionalna gibanja s svojimi besedami; ve, kdaj se pojavi enotna zavesr slovenskega
naroda; pozna lIirizem in panslavizem; opi~e gospodarski razvoj v Avsrriji in na Siovenskem
v prvi polovici 19. srolerja; spozna pomen delovanja Bleiweisovega in Pre~ernovega kroga;
opredeli kulrurni usmeriLVi Bleiweisa in Pre~erna; pozna znacilnosri bidermajerske kulrure.

Procesni cilji
(vkljucujejo rudi
proceduralnemerodicne cilje)

Primerja poliricno karlo Evrope pred in po dunajskem kongresu; s svojimi argumenri uremelji
razloge za pristop k zvezi Svere alianse; sklepa, kam vodijo nacionalna gibanja; uremelji
vpliv gospodarsLVa v predmarcni dobi na spremembe v livljenju Siovencev; presodi vlogo
Bleiweisa in Pre~erna; primerja Bleiweisovo in Pre~ernovo smer, analizira razlicne zgodovinske
vire (Kmerijske in rokodelske novice); uremelji pomen redkih izobralencev za razvoj
slovenskega jezika, pisave in narodne zavesri; razvija spretnosr poroeanja (referari - biderrnajer).

Zgodovina v devellelni osnovni

Pojmi

.

soli

RESTAVRACIJA, KANClER, SVETA AllAN SA, OPOZICIJA, CENZURA, REAKCIJA,
MESCANSTVO, BURtOAZlJA, PROLETAREC, STAVKA, LlBERALEN, LlBERALEC,
NARODNA ZAVEST, ILiRIZEM, PANSLAVIZEM, GAJICA, BIDERMAJER.

Ucne oblike

Individualna, skupinska, fromalna.

Ucne merode

Delo z zemljevidi, deja s slikovnim gradivom, deja z besedilom, pogovor, razlaga,
demonsrracija slikovnega grad iva.

Ucbeniki, ucila in
didakricna grad iva

Predpisani ucbeniki in delovni zvezki
Zgodovinski arias, Koraki v casu, DZS
Mali zgodovinski arias, Modrijan
Kompler zgodovinskih prosojnic, Modrijan
Diapozirivi

lirerarura

Dokumenri slovenslVa (ez, 1994)
lIusrrirana zgodovina Siovencev (ZMK, 2001)
Umernosr v slikah (DZS, ustrezne knjige)
Zgodovina v slikah (DZS, usrrezne knjige)
Stane Granda: Prva odlocirev Siovencev za Siovenijo (Nova revija, 1999)
Siovenska kronika XIX sroletja, Prva knjiga (Nova revija, 2002)
Janez Bleiweis (Katalog Gorenjskega muzeja iz Kranja)

Preverjanje in
ocenjevanje znanja

Preverjanje z zastavljanjem vpra~anj, z referari.
Ocenjevanje z referati in plakari, eseji, usrno ocenjevanje.

Medpredmerno
povezovanje
Refleksija ucitelja:
- Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo?
- Kaj moram pri obravnavi remarskega sklopa izbolj~ati?
Zabeletke

Model letne delovne priprave Tematski sklop

leta 1848 v Evropi in pri nas

Razred

8

Stevilo ur (Ucne
enote/ teme)

tematski natrt

4
Revolucije leta 1848 v Evropi
Pomlad narodov
Siovenci in revolucija 1848
Ponavljanje in utrjevanje

Vsebinski cilji

Ob zgodovinskem zemljevidu ugoravlja, kje je pri~lo do revolucij leta 1848; ve za vzroke
revolucij po Evropi in razume znacilnosti revolucij 1848; spozna zahreve posameznih
druzbenih slojev v revoluciji 1848 (s poudarkom na zahtevah kmetov), ve za dosetke
revolucionarjev v Evropi in pri nas; razloti pomen zemljgke odveze za kmecko prebivalslVo;
pojasni zahteve programa Zedinjena Siovenija in pozna njihov vpliv na narodno gibanje
v drugi polovici 19. stoletja.

Procesni cilji
(vkljucujejo tudi
proceduralnemetodicne cilje)

Ob zemljevidu razvija spretnost prostorskih predstav; primerja zahteve posameznih
drutbenih slojev v revoluciji 1848; razlikuje razli cne zahteve po posameznih detelah;
analizira program Zedinjene Siovenije in po svojih besedah pove njegovo bislVO; utemelj i,
kak~en vpliv je imel program Zedinjene Siovenije za nadaljnji politicni razvoj Siovencev;
presodi in utemelji pomen zemlji~ke odveze za kmecko prebivalslVo; kriticno presoja vire
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in dogodke - razvija sprernost loCevanja dejstev in mnenj, presoja objektivnost oz .
subjektivnost mnenj in oblikuje samostojne zakljuCke .

Pojmi

POMLAD NARODOV, ZEMUISKA ODVEZA, ZEDINJENA SLOVENIJA, BARIKADE,
DEMONSTRACIJE, PETlCIJA, PETICIJSKO GIBANJE, OKTROIRANA USTAVA,
FRANKFURTSKI PARLAMENT.

UCne oblike

Individualna, skupinska, frontalna.

UCne metode

Delo z zemljevidi, dele s slikovnim gradivom, dele z besedilom, pogovor, razlaga,
demonstracija slikovnega grad iva.

UCbeniki, uCila in
didaktiCna gradiva

Predpisani uCbeniki in delovni zvezki
Zgodovinski atlas, Koraki v Casu, DZS
Mali zgodovinski atlas, Modrijan
Komplet zgodovinskih prosojnic, Modrijan
Diapozitivi.

Literatura

Kronika CloveS tva (MZK, 1996)
Enciklopedija Siovenije (ustrezna gesla)
Velika ilustrirana enciklopedija
Zgodovina v slikah (DZS, ustrezne knjige)
Kdo je ustvarjal zgodovino (Delavska enotnost, 1988)
lIustrirana zgodovina Siovencev (ZMK, 2001 )
E. H. J. Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade braJce (DZS in Grad, 1995)
Janez Trdina: Spomini
Zbirka lIustrirana zgodovina Siovencev za otroke: Stane Granda, HoCemo Siovenijo
(Mladika, 1999)
Stane Granda: Prva odloCitev Siovencev za Siovenijo (Nova revija, 1999)
Staro Casopisje ( Kmetijske in rokodelske novice)

Preverjanje in
ocenjevanje znanja

Ustno in pisno preverjanje z referati in plakati.
Ustno ocenjevanje.

Medpredmetno
povezovanje

SlovenSCina, geografija.

Refieksija uCitelja:
- Kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo?
- Kaj moram pri
obravnavi tematskega
sklopa izboljSati?
Zabeletke

Model letne delovne priprave -

tematski natrt

Tematski sklop

Evropa in Siovenci po letu I 848

Razred

8

Stevilo ur (UCne
enote/ teme)

II
Industrializacija Evrope po letu 1850
Drutbene in socialne posledice industrijske revolucije
BIiSe in beda industrijskih srediSt
Social no vpraSanje
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Zgodovina v devellelni osnovni

.

soli

Spreminjanje drutine
Evropski in svetovni zemljevid se spreminjata
Nastanek Avstro-Ogrske
Nastanek politicnih strank in boj za tensko volilno pravico
Siovenci v drugi polovici 19. stoletja (gospodarsko in politicno) - 2 uri
Preverjanje in ocenjevanje

Vsebinski cilji

Spozna bistverre znacilnosli in glavne doselke industrializacije in opi~e njihov vpliv na
livljenje; ob slikovnem gradivu in besedilih opi~e drulbene in socialne posledice industrijske
revolucije; spozna pomen zdrutitve Italije in Nemcije; pojasni pojem dualizem; ob
zemljevidu navede imena detel v avsrrijski in ogrski polovici; pojasni pomen ~ i rjenja
volilne pravice konec 19. stoletja in se seznani s pojmom politiCna srranka; opi~e vlogo
lenske v drutbenem in javnem tivljenju in njihovo prizadevanje za volilno pravico; spozna
in razume uveljavljanje socialne misli.

Procesni cilji
(vkljuCujejo tudi
proceduralnemetodiCne cilje)

Razvr~ca tehniCne in znanstvene izume po pomembnosti in izbor utemelji; sklepa 0
njihovem vplivu na drutbene in socialne posledice; vlivlja se v livljenje druline nekoC,
primerja drulino nekoC in danes; kritiCno presoja in utemeljuje zdrutitev Italije in NemCije;
izluSCi bistvo iz zgodovinskega vira in ga pove s svojimi besedami; analizira, kak~ne so
bile posledice dualistiCne ureditve HM za narode A-O; razvija spretnost proslorskih in
Casovnih predslav (ob zemljevidu); razlikuje med Iiberalno in konservativno usmerjenostjo
politiCnih strank in analizira politiCne programe (ob programih strank utemeljuje, al i je
konservalivno vedno nazadnja~ko in Iiberalno vedno napredno); akrualizira pololaj lensk
nekoC in danes; z analiza zgodovinskih virov ugotovi in utemelji vlogo taborov in citalnic
pri razvoju narodne zavesti.

Pojmi

DUAUZEM, CITALNICA. TABORSKO GIBANJE, ODERU5TVO, INTERNACIONALA,
SINDIKAT, POUTICNA STRANKA KOMUNIZEM

UCne oblike

Individualna, skupinska, frontalna.

UCne metode

Delo z zemljevidi, deja s slikovnim gradivom, deja z besedilom, pogovor, razlaga,
demonstracija slikovnega grad iva.

UCbeniki, uCila in
didaktiCna grad iva

Predpisani ucbeniki in delovni zvezki
Zgodovinski atlas, Koraki v Casu, DZS
Mali zgodovinski atlas, Modrijan
Komplet zgodovinskih prosojnic, Modrijan
Diapozitivi.

Literatura

Kronika C love~tva (ZMK, 1996)
Velika ilusrrirana enciklopedija
Zgodovina v slikah (DZS, ustrezne knjige)
lIustrirana zgodovina Siovencev (ZMK, 2001)
Siovenska kronika XIX sloletja (Prva knjiga, Nova revija, 2002)
Andrej Vovko: Nasmejana zgodovina (ZMK, 1996)
To in ono 0 me~Canstvu v provinci (Katalog Pokrajinskega muzeja iz Celja, 1995)
Staro casopisje (Slovenec, Siovenski narod)

Preverjanje in
ocenjevanje znanja

Ustno preverjanje, preverjanje s kvizom
Pisno ocenjevanje - kontrolna naloga.

Medpredmetno
povezavanje

Sloven~Cina, geografija.

Refleksija uCitelja:
- Kaj mi je pri
obravnavi temalskega
sklopa uspelo?

Zgodovina
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devetletni

osnovni
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- Kaj moram flri
obravnavi tematskega
sklopa izboljSati?

•

Zabelelke

Model letne delovne priprave -

tematski nacrt

Tematski sklop

Svet in Siovenci na prehodu v 20. stoletje

Razred

8

7

Stevilo ur (Utne
enote/ teme)

ZOA (drtavljanska vojna, Amerika postane svetovna velesila)
Imperialistitna podoba sveta (izkoriStanje kolonij in Japonska)
Evropska zavezniStva (berlinski kongres, sistem zavezniStev, oborotevalna tekma)
Siovenci na prelomu stoletja
Nastanek polititnih strank na Siovenskem
Siovenci in Jugoslovani
Preverjanje

Vsebinski cilji

Navede nove svetovne velesile; s pomotjo zemljevida izpiSe najvetje kolonialne driave;
spozna, da so razvite driave tekmovale za tr1iSte; opiSe gospodarski, kulturni in polititni
razvoj na Siovenskem; naSteje tri polititne stranke na Siovenskem in opiSe njihov odnos
do narodnega vpraSanja; spozna, zakaj se je proti koncu 19. stoletja krepila jugoslovanska
misel.

Procesni cilji
(vkljutujejo tudi
proceduralnemetoditne cilje)

S pomotjo zgodovinskega vira in videofilma analizira in utemelji gospodarski in polititni
vzpon ZDA; ski epa 0 posledicah iskanja novih tr1iSt in kolonij; ob zemljevidu utemelji,
katere evropske polit. in vojaSke zveze so nastale pred prvo svetovno vojno; razvija vzortnoposleditno miSljenje z utemeljevanjem vzrokov in posledic (berlin ski kongres); analizira
in primerja programe slov. politi t nih strank; s pomot jo virov sklepa 0 delu J. E. Kreka in
utemelji njegov pomen.

Pojmi

DRZAVUANSA VOJNA, IMPERIALIZEM, ANEKSIJA, ANTANTA, STAROSLOVENCI,
MLADOSLOVENCI, ZADRUGA. HRANILNICA.JUGOSLOVANSKA MISEL., IMPRESIONIZEM.

Utne oblike

Individualna, dvojiSka, skupinska, frontalna.

Utne metode

Delo z zemljevidi, dele s slikovnim gradivom, dele z besedilom, pogovor, razlaga,
demonstracija slikovnega grad iva.

Utbeniki, ut ila in
didaktitna grad iva

Predpisani utbeniki in delovni zvezki
Zgodovinski atlas, Koraki v tasu, DZS
Mali zgodovinski atlas, Modrijan
Komplet zgodovinskih prosojnic, Modrijan
Diapozitivi.
Videokasete: Vojna med kronami (Jaka), Zgodovina ZDA 2. del: Osvajanje Divjega zahoda
in secesijska vojna (Videofon), Mnolitno izseljevanje Siovencev v ZDA s prirotnikom za
utitelje (Zalolba ZRSS)

Literatura

Kronika tloveStva (ZMK, 1996)
Siovenska kronika XIX stoletja, Druga knjiga (Nova revija, 2003)
Enciklopedija Siovenije (ustrezna gesla)
Velika ilustrirana enciklopedija (Zgodovina 2, ZMK, 1984)
Zgodovina v slikah (DZS, ustrezne knjige)
lI ustrirana zgodovina Siovencev (ZMK, 2001 )
Andrej Vovko: Nasmejana zgodovina (ZMK, 1996)
Staro tasopisje
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Zgodovina v devetletni osnovni
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Preverjanje in
ocenjevanje manja

Ustno preverjanje z zaslavljanjem vpraSanj in s kvizom.

Medpredmetno
povezovanje

SlovenWna, drtavljanska vzgoja in elika, geografija.

soli

Refleksija utilelja:
- Kaj mi je pri
obravnavi lemalskega
sklopa uspelo?
- Kaj moram pri
obravnavi lemalskega
sklopa izboljSali?
Zabeletke

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vilma Brodnik, Zavod RS za ~olstvo

Nekaj prakticnih nasvetov pri snovanju opisnih
kriterijev za preverjanje in ocenjevanje znanja
v 7. razredu devetletke
Preverjanje in ocenjevanje manja v SeSlem, sedmem,
osmem in develem razredu osnovne Sole olajSa Kalalog
znanja, ki je vkljuten v veljavni utni natrl iz lela 1998. Na
primeru sed mega razreda navajam nekaj praklitnih nasvelOV
za preverjanje in ocenjevanje manja na lemelju Kalaloga.
Kalalog navaja minimalne in lemeljne slandarde manja.
Slandardi manja izhajajo iz operalivnih in sploSnih ciljev
predmela. Z njimi so opredeljene slopnje doseganja
sploSnih in operalivnih utnih ciljev po utnem natrru.
Slopnja zahlevnosli utnih ciljev je opredeljena s pomotjo
kognilivnega / spoznavnega dela Bloomove laksonomije, ki
loti znanje in cilje na ravni poznavanja, razumevanja,
uporabe, analize, sinreze in vrednolenja. Minimalni Slandard znanja opredeljuje znanje, ki ga mora utenec obvladali,
da lahko napreduje v viSji razred. Temeljni slandard znanja
pa opredeljuje jedrno znanje zgodovine v posameznem
razredu. ViSjih slandardov znanja Kalalog ne predvideva,
so pa po obsegu in globini znanja bolj zahlevni.
Na lemelju minimalnih in lemeljnih slandardov znanja
iz Kalaloga znanja za sedmi razred se da opredelili krilerije,
10 je vodila ali merila za preverjanje in ocenjevanje znanja.

Krilerije za preverjanje minimalnega slandarda znanja se
opredeli iz minimalnih slandardov znanja, krilerije za
preverjanje in ocenjevanje lemeljnega slandarda znanja pa
iz lemeljnega slandarda. Obvladovanje znanja na ravni
minimalnega slandarda se lahko lotkuje z 2 lotkama oz.
se oceni z zadoslno. Obvladovanje manja na ravni
lemeljnega slandarda se lahko lotkuje slremi lotkami oz.
se oceni z oceno dobro. Zelo dobro obvladovanje lemeljnega znanja bi lahko oznatili ludi za viSji slandard. Nadgradili smo ga ludi z viSjimi laksonomskimi slopnjami
Bloomove in ludi Marzanove laksonomije (npr. primerjanje,
razvrStanje, pisno in iluslralivno sporotanje in pripovedovanjej ler s posebnoslmi zgodovinske moke (npr. krilitna
presoja zgodovinskih dogodkov in pojavov, pravilno kronolosko razvrStanje, samoslojnoslj. TakSno manje lahko
lotkujemo s 5 lotkami oz. ga ocenimo z oceno odlit no.
Razpredelnica prikazuje podrotja ler krilerije za preverjanje in ocenjevanje lemeljnih in minimalnih slandardov
znanja pri zgodovini v VII. razredu, ki so izpeljana iz minimalnih in lemeljnih slandardov znanja ler Bloomove in
Marzanove laksonomije ler posebnosli zgodovinske vede.
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Podrotja

.

Temeljni standardi

•
Pomavanje zgodovinskih dogodkov
in pojavov

sol i

Minimalni standardi

5 totk; KRITERIJI

3 totke; KRITERIJI

2 totki; KRITERIJI

poznavanje

poznavanje

prepomavanje
na~tevanje

~amQ~tQjOQ~t

poimenovanje
Prostorska orientacija

iskanje
prepomavanje
opisovanje

iskanje
prepoznavanje
opisovanje

razbiranje
opredeljevanje

opredeljevanje

opredeljevanje

sarnQstQjOQst
Casovna orientacija

opredeljevanje
dolotanje

pravilno
kronoloSko
razvrScanje

dolocanje
pravilno
kronoloSko
razvrScanje

~arnQ~tQjOQ~t

Zbiranje informacij iz zemljevida,
slikovnega grad iva in besedil

razbiranje

opisovanje
razbiranje
pripovedovanje
razlaganje
razlikovanje
primerjanje

opisovanje
razbiranje
prepomavanje

razlaganje

razlaganje

navajanje

razlikovanje
primerjanje
samoslojnosl
prepritljivosl
oavajaoje SVQjib
prjrne[Qv

razlikovanje
primerjanje

na~tevanje

opisovanje
pripovedovanje
pisno in
ilustrativno
sporotanje
razlaganje
razlikovanje
primerjanje
krititna presoja
virov in
dogodkov
~amQstQjOQst

Razumevanje vzrokov, posledic in
pomena

Opombe:

• 5 pokontnim liskom so zapisani krileriji, ki sem jih izpeljala iz minimalnih slandardov manja iz Kalaloga manja v
•

•

utnem natrru.
5 po~evnim liskom so zapisani krileriji, ki sem jih izpeljala iz lemeljnih slandardov manja po Kalalogu manja v
utnem natrtu.
5 podtrranim liskom so zapisani krileriji, ki sem jih izpeljala iz splo~nih ciljev pouk zgodovine v osnovni ~oli, ki
predslavljajo tudi posebnosli na~e slroke in pa iz Marzanove laksonomije manja in ciljev.

Na lemelju leh krilerijev lahko zasnujemo analilitne opisne krilerije za preverjanje in ocenjevanje minimal nih in
lemeljnih slandardov manja v Z razredu.
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Temeljni
standard

Temeljni
standard

Minimalni
standard

Standard ni
doseten

5;OPISNI
KRITERIJI

4; OPISNI
KRITERIJI

3; OPISNI
KRITERIJI

2; OPISNI
KRITERIJI

I; OPISNI
KRITERIJI

Pozna in razume
dogodke, pojave
in pojme. 0 njih
pripoveduje
smiselno in po
svojih besedah.

Pozna in razume
zgodovinskih dogodkov,
pojavov in pojmov.
Pri tern ni vedno
samostojen in
zanesljiv.

Pozna in razume
najpomembnejse
zgodovinske
dogodke, pojave
in pojme. Pri tern
potrebuje

Prepozna ali
nasteje glavne
zgodovinske
dogodke, pojave
in pojme.

U ~enec ni
dosegel minimalnega standarda znanja.

Analiza
zemljevida
in prostorska
orientacija

Z zemljevida in
legende pois~e
vse zahtevane
podatke in na
njihovem temelju
ski epa in po
svojih besedah
opise dogodek ali
pojav.

Z zemljevida ali
legende poi s~e
ve~ino zahtevanih
podatkov in ob
njih sklepa in
opise dogodek ali
pojav. Ob~a sno
ga pri tern
usmerja u~itelj.

Z zemljevida ali
legende pois~e Ie
najpomembnejse
podatke in ob
njih opise
dogodek ali
pojav. Ve~ krat
potrebuje pomot

Le z u~iteljevo

U~enec ni
dosegel minimalnega standarda.

Casovna
orientacija

Zanesljivo in
pravilno kronolosko opredeli in
razvrsti dogodke,
pojave in obdobja.

Pravilno kronolosko opredeli in
razvrsti dogodke,
pojave in obdobia. Pri tern ni
vedno zanesljiv.

Dogodke, pojave
in obdobja skusa
kronolosko
opredeliti in
razvrstiti. Pri tern
potrebuje
u~iteljevo pomoc.

U~enec je sposoben kronolosko
opredeliti Ie
glavna zgodovinska obdobja.

U~enec ni
dosegel minimalnega standarda znanja.

Delo s slikovnim
gradivom in z
besedili

Razbere bistvo in
posebnosti sporo~ila, presodi
njegovo uporabnost in vrednost ter ob njih
oblikuje razli~na
pisna in ustna
sporo~ila ter
izdelke.

Razbere bistvo in
posebnosti
sporo~ila, presodi
njegovo uporabnost in vrednost
ter ob njih
oblikuje razli~na
pisna in ustna
sporo~ila in
izdelke. Pri tern ni
vedno zanesljiv in

Razbere bistvo
z

Prepozna glavne
podatke iz
sporo~ila in ob
njih opise
dogodek in pojav.

U~enec ni dosegel minimalnega standarda
znan ja.

Navede Ie
temeljne vzroke in
poslediee, opredeljene pod minimalnimi standardi
za vsak tematski
sklop. Pri tern
potrebuje
u~iteljevo pomoc.

U~enec ni dosegel minimalnega
standarda znanja.

Podrotja
(OCENAj
Poznavanje in
razumevanje
zgodovinskih
dogodkov,
pojavov in
pojmov

• Temeljni/viSji
standard

soli

vse zgodovinske

ve~ino

u~iteljevo pomo~.

sporo~ila,

u~iteljevo
pomo~jo skusa
razbrati uporabnost in vrednost
ter oblikovati
pisna in ustna
sporo~ila ter
izdelke.

pomo~jo

razbere
podatke z
zemljevida in
legende in ob
njih skusa opisati
zgodovinski
dogodek ali
pojav.

prepri~ljiv.

Razumevanje
vzrokov in posledie zgodovinskih
dogodkov in pojavov

Po svojih besedah
razlaga vzroke in
posledice in jih
utemeljuje z navedbo vsaj enega
lastnega primera.
Zanesljivo razlikuje vzroke in
poslediee.

Po svojih besedah
razlaga vzroke in
posledice in jih
utemeljuje z
u~iteljevimi

primeri. Pri tern ni

vedno zanesljiv.
Zanesljivo
razlikuje vzroke in
posledice.

Nasteje in skusa
razloliti pomembnejse vzroke in
posledice. Pri tern
potrebuje u~iteljevo pomoc.
Ni vedno zanesljiv pri razlikovanju vzrokov in
posledic.

.
Zgodovina v devellelni osnovni

Opombe:

soli

DOBRO

5 - Pomeni zelo dober temeljni standard oz. viSji standard
znanja. Zahteva se znanje zgodovinskih vsebin, spretnosti in miselnih procesov, kot so opredeljeni v temeljnih standardih znanja in pri operativnih ciljih za vsak
tematski sklop Z razreda. VkljuCujejo pa tudi znanje, ki
se gradi na temelju splosnih ciljev predmeta, ki smo
jih opredelili s pomoCjo Bloomove in Marzanove
taksonomije.
4 - Pomeni zelo dober temeljni standard znanja. Zahteva
se znanje zgodovinskih vsebin, spretnosti in miselnih
procesov, kot so opredeljeni v temeljnih standardih in
operativnih ciljih za vsak tematski sklop Z razreda.
Deloma se vkljuCuje znanje predvideno v sploSnih ciljih
predmeta.
3 - Pomeni temeljno znanje, kot je opredeljeno v temeljnih
standardih znanja.
2 - Pomeni minimalno znanje, kot je opredeljeno v minimalnih standardih znanja.

Pozna in razume Ie najpomembnejSe zgodovinske dogodke, pojave in pojme. Pri delu z zgodovinskim zemljevidom in slikovnim gradivom veCkrat potrebuje uCiteljevo
pomoC. S kronoloSkim razvrSCanjem dogodkov ima telave.
Zna razbrati bistvo informacij s slikovnega grad iva, pri
oblikovanju zakljuCkov ima telave. Zna naSteti vzroke
zgodovinskih dogodkov, pri njihovi razlagi pa ima telave.

•

ZADOSTNO
Pre pozna ali naSteje glavne zgodovinske dogodke, pojave
in pojme. Pri delu z zgodovinskim zemljevidom ali s
slikovnim gradivom potrebuje uCiteljevo pomoC. KronoloSko
ma opredeliti Ie glavna zgodovinska obdobja. Bistva
sporoCila ne prepozna vedno, poroCiio izdela Ie ob uCiteljevi
pomoCi. Temeljne vzroke in posledice zgodovinskih dogodkov in pojavov ma navesti Ie ob uCiteljevi pomoCi.
Obseg manja uCnih vsebin (podatkovno znanje) je
opredeljen v Katalogu in ga v prispevku posebej ne
omenjam.

V holistiCni obliki lahko te opisne kriterije zapiSemo na
sledeC naCin.

PodroCja, kriterije in opisne kriterije lahko prilagajamo
posebej za preverjanje in posebej za ocenjevanje manja.
Ce menimo, da je potrebno, jih lahko tudi prilagajamo za
preverjanje in ocenjevanje vsakega posameznega temarskega
sklopa v Z razredu. TeliSCe preverjanja in ocenjevanja znanja
morda ne bo vedno na istih podroCjih. Npr. enkrat bo v
ospredju pomavnje zgodovinskih dogodkov in pojavov in
Casovna orinetacija, drugiC bo poudarek na zbiranju
informacij z zemljevida, iz slikovnega grad iva in besedil ter
razumevanje vzrokov, posledic in pomena. PodroCja in
kriterije preverjanja in ocenjevanja manja prilagajmo glede
na tematski sklop, generacijo uCencev in seveda predvsem
na cilje, ki smo si jih zadali.
Navajam Se primere opisnih kriterijev za preverjanje in
ocenjevanje razliCnih izdelkov, ki so rezultat razliCnih uCnih
aktivnosti, kot so plakati, referati, igre vlog in zgodovinski
prosti spisi.

ODLICNO
Smiselno, kronoloSko in Casovno pravilno po svojih
besedah razlaga zgodovinske dogodke, pojave in pojme.
Pri delu z zgodovinskim zemljevidom in slikovnim gradivom
je samostojen. Zna razbrati bistvene in uporabne informacije
ter iz njih sklepa, opisuje, razlaga in presoja zgodovinske
dogodke. Zanesljivo razlikuje vzroke in posledice zgodovinskih dogodkov in pojavov.
PRAY DOBRO
VeCino zgodovinskih dogodkov, pojavov in pojmov zna
smiselno razloliti ter pravilno kronoloSko in Casovno
opredeliti. Pri delu z zgodovinskim zemljevidom in slikovnim
gradivom obCasno potrebuje uCiteljevo pomoC in usmerjanje. Vzroke in posledice zgodovinskega dogajanja zanesljivo razlikuje, vendar pri utemeljevanju ni vedno prepriCljiv.

Primer opisnih kriterijev za preverjanje in ocenjevanje plakatov
5

4

3

2

UCinkovito in
natanCno izbere
podatke po ucbeniku,
dodatni literaturi in
internetu, pri Cemer
pokale veliko mere
samostojnosti in
iznajdljivosti.

UCinkovito in
natanCno izbere
podatke po uCbeniku,
ne pokale
iznajdljivosti pri delu z
dodatno literaturo in
internetom.

Izbire podatke po
uCbeniku, uporabi
skromno dodatno
literaturo in
informacije po
internetu, ni iznajdljiv.

Izbere Ie podatke po
uCbeniku, za dele ne
pokale zanimanja,
uCitelj ga mora
neprestano spodbujati.

PodroCje
Izbiranje podatkov, ki
bode vkljuCeni na
pia kat
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soli

Povezovanje in razlag<!
podatkov

Povezovanje in razlaga
podatkov je
jlrepricljiva in
ucinkovita, do izraza
pride ucenceva
izvirnost.

Povezovanje in razlaga
sta ucinkoviti in
prepricljivi, ne opazi
se izvirnosti ucenca.

Povezovanje je
ucinkovito, razlaga je
ustrezna.

Ucenec ne uspe
povezati vseh
podatkov, razlaga je
skromna.

Likovna in pisna
zgradba Islike,
fotografije, podnapisi)

Zgradba plakata je
likovno in pis no
ucinkovita, ucenec
poka!e izvirne zamisli.

Pia kat je likovno in
pisno ucinko-vit, ne
opazimo izvirnih
zamisli.

Plakat je likovno in
pisno ustrezno
zgrajen, ucinkovi-tost
bi lahko povecali z
dodatnimi likovnimi
prijemi.

Pia kat vkljucuje vse
osnovne likovne in
pisne sestavine.

Primer opisnih kriterijev za preverjanje in ocenjevanje referata,
porotil 0 obiskih muzejev ipd.
5

4

3

2

Opredelitev in
resevanje problema

Prepricljivo in nazorno
opredeli problem in
pri njegovem
resevanju poka!e
izvirnost.

Problem je opredeljen
in resen nazorno in
prepricljivo, ne
zasledimo izvirnosti.

Problem je opredeljen
in resen ustrezno in
nazorno, prepricljivost
bi bila vecja ob
vkljucitvi posameznih
klljucnih besed.

Problem je opredeljen
in resen skromno in
povrsno, ucenec ne
razbere posameznih
kljucnih besed, ki
opredeljujejo problem.

Zbiranje in izbiranje
podatkov

Ucinkovito in
natancno zbere in
izbere vse dostopne
podatke 0
opredeljenem
problemu, poka!e se
ucenceva iznajdljivost
pri iskanju podatkov.

Ucinkovito in
natancno zbere in
izbere vecino
podatkov 0
opredeljenem
problemu, ni iznajdljiv.

Zbere in izbere
dobrsen del podatkov
o opredeljenem
problemu.

Zbere in izbere Ie
najpomembnejse
podatke, zanemari
ostale, ki pa so
pomembni za
raziskovanje
podrobnosti
problema.

Povezovanje in razlaga
podatkov

Povezovanje in razlaga
podatkov sta
prepricljivi in
ucinkoviti, poka!e se
izvirnost ucenca.

Povezovanje in razlaga
podatkov sta
prepricljivi in
ucinkoviti, ne opazimo
izvirnosti.

Povezovanje in razlaga
podatkov sta ustrezni,
manjkajo posamezne
bistvene, a lahko
razvidne kljucne
besede.

Povezovanje in razlaga
podatkov sta skromni,
manjka dobrSen del
razvidnih kljucnih
besed, ki pojasnjujejo
problem.

Ustna predstavitev

Predstavitev je
prepricljiva, nazorna z
lastnimi primeri za
podkrepitev.

Predstavitev je
prepricljiva, nazornost
bi okrepili z dodatnimi
primeri v podkrepitev.

Predstavitev je
ustrezna, ne opazimo
primerov za doseganje
nazornosti.

Predstavitev je
skromna, ucenec se
moti in popravlja, ker
ne vkljucuje nazornih
primerov, sosolcev ne
pritegne.

Podrotje

...-:;;
Zgodovina v devellelni osnovni

Ii 0 I i

-

Primer opisnih kriterijev za preverjanje in ocenjevanje iger vlog

,

2

3

5

4

Vlivljanje

Izredno prepriCljivo,
uCinkovito in
samostojno se vlivlja
v zgodovinsko
dogajanje in v svojo
ter vloge drugih oseb,
je izviren, kale na
vlivetost v dogajanje.

PrepriCljivo in
uCinkovito se vlivlja v
razliCna obdobja in
vloge, nekoliko ga
usmerja uCitelj,
izvirnosti ni zaslediti.

Stelavo se vlivlja v
razliCna obdobja in
vloge, ni izvirnosti,
usmerja ga uCitelj.

Ne uspe se vliveti v
vsa razliCna obdobja
in vloge, izdatno mu
pomaga uCitelj.

Ustna/ pisna
komunikacija

Izredno prepMCljivo in
uCinkovito se izrala in
se prilagaja razliCnim
namenom, zna
pritegniti pozornost z
jasnim izralanjem in
slikovitimi primeri.

Ie uCinkovit in
prepriCljiv, ne prilagaja
se dovolj razliCnim
namenom.

Komunikacija je
ustrezna, jasnost
izralanja je slabla in
ni podkrepljena s
slikovitimi primeri,
zato del a obCin-stva
ne pritegne.

Nerodno in nejasno
se izrala, ne prilagaja
se zahtevam razliCnega
poslulalstva, zato ga
to ne poslula.

Sodelovanje

Izredno prizadevno,
uCinkovito in aktivno
pripomore k
doseganju svojega in
skupnih ciljev, je
strpen do mnenj
drugih, odprt in
sprejemljiv do novih
idej, pa tudi sam
pobudnik novih idej
in prijemov za
doseganje svojih in
skupnih ciljev.

Prizadevno in dejavno
pripomore k delu
sku pine in svojega
dela, je strpen in
odprt do razliCnih idej
in mnenj, pobud ne
daje.

Ustrezno si prizadeva
za dobrobit skupine in
realizacijo svojega
dela naloge, veCkrat
ga je treba spodbuditi.

Za dele v skupini ne
kale zanimanja, opravi
Ie naloge, ki mu jih
nalolijo, pa Ie te
povrlno.

Podrotje

Ocenjevalni obrazec za preverjanje in ocenjevanje
zgodovinskega prostega spisa (zgodovinskega eseja)
5

4

3

2

Opredelitev in
relevanje problema

PrepriCljivo in nazorno
opredeli problem v
skladu z naslovom
prostega spisa in pri
njegovem relevanju
pokale izvirnost.

Problem je opredeljen
in relen nazorno in
prepriCljivo, je v
skladu z naslovom, ne
zasledimo izvirnosti.

Problem je opredeljen
in re\en ustrezno in
nazomo, prepMCljivost
bi bila veCja ob uporabi
posameznih kJjuCnih
besed, tu in tam
adstopa ad naslova.

Problem je opredeljen
in relen skromrlo in
poVTIno, uCenec ne
razbere posameznih
kljuCnih besed, ki doloCajo problem, naslovu ustreza Ie delno.

Zbiranje in izbiranje
podatkov

UCinkovito in natanCno zbere in izbere
vse dostopne podatke
o opredeljenem
problemu, je iznajdljiv
pri iskanju dodatnih
podatkov.

UCinkovito in natanCno zbere in izbere
veCino podatkov 0
opredeljenem problemu, ni iznajdljiv, uporablja Ie podatke, ki
jih je izvedel pM pouku.

Zbere in izbere
doberlen del
podatkov 0
opredeljenem
problemu, a Ie tiste, ki
so bile obravnavane
pri pouku.

Zbere in izbere Ie
najpomembnejle
podatke rednih uCnih
ur, zanemari druge,
pomembne za raziskovanje podrobnosti
problema.

Podrotje
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so I i

Povezovanje in razlag.J
podarkov

Povezovanje in razlaga
podarkov sra prepridjivi in ucinkovi[i,
poka!era uCenCevo
izvirnos[ in
samos[ojnosl.

Povezovanje in razlaga
podarkov s[a prepricljivi in uCinkovi[i, ne
opazimo izvimos[i.

Povezovanje in razlaga
poda[kov s[a us[rezni,
manjkajo posamezne
bislVene, a lahko
razvidne kljuCne
besede.

Povezovanje in razlaga
poda[kov s[a skromni,
manjka dobrlen del
razvidnih kljuCnih
besed, ki pojasnjujejo
problem.

U[emeljevanje

Izredno jasno,
[emelji[o in prepriCljivo u[emeljuje
razliCne navedbe za in
pro[i, je samos[ojen in
izviren, [rdiNe
podkrepi s svojimi
primeri, uporablja tudi
poda[ke, ki jih je
poiskal sam.

lasno, [emelji[o in
prepriCljivo u[emeljuje razliCne
navedbe za in pro[i,
nekoliko ga usmerja
uCi[elj, izvirnos[i ni, v
podkrepi[ev navaja
uCi[eljeve primere, ne
uporablja poda[kov, ki
bi jih poiskal sam.

Us[rezno u[eme-Ijuje,
a ne vseh navedb za
in pro[i, usmerja ga
uCi[elj, primerov v
podporo uremeljiNam
za in pro[i ne navaja.

Nerodno in skromno
uremeljuje, posameznih u[emelji[ev za in
pro[i ne doloCi,
izdamo mu pomaga
uCi[elj.

Zgradba
zgodovinskega
prosrega spisa

Zgradba zgodovinskega pros[ega
spisa dosledno sledi
navodilom, je smiselna
in logicna, vsebina je
izredno jasno preds[avljena, jezik je
pravilen.

Zgradba zgodovinskega pros[ega
spisa sledi navodilom,
je smiselna, tu in [am
zgubi logiko, vsebina
je jasno preds[avljena,
jezik pravilen.

Zgradba zgodovinskega pros[ega
spisa je razvidna,
vsebina je preds[avljena us[rezno, [U in
[am manj jasno, jezik
je us[rezen.

Zgradba zgodovinskega pros[ega
spisa je slaba,
navodila so Ie del om a
upol[evana, vsebina je
skromna in v veC
primerih izgubi rdeCo
ni[, jezik je slab.

-

Podobno se lahko snuje opisne krirerije [udi za preverjanje in ocenjevanje drugih izdelkov pri pouku zgodovine
npr. za razstave in vodenje po razstavah, za zgodovinske
govorne vaje, za razne projek[e ipd.

Literatura
U~ni na~rt za zgodovino v devetletni osnovni soli. M~Z~ in ZRS~
2002.

Gradivo didaktit::ne sku pine za zgodovino v osnovni Soli, ki deluje v
okviru Predmetne sku pine za zgodovino na Zavodu RS za ~o l stvo.
Vilma Brodnik: Zgodovina I. Priro~nik za u~itelie. DZS, 2002.

Kako do boli kakovstnega znania zgodovine. Zbirka K novi kulturi
pouka. Zavod RS za Solstvo, 2003.
Zora RUlar lie: Prislopi k pouCevanju, preverjanju in ocenjevanju.
Zbirka K novi kulturi pouka. Zavod RS za solstvo, 2003 .
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Sodobno pisno preverjanje in ocenjevanje znanja pri
zgodovini v sreclnji Hli na izbranih temah 20. stoletja

<

Dr. Danijela Trskan

N
0-

Sodobni na~ini preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku zgodovine so v knjigi predsravljeni ob primerih
razliCnih pisnih nala&. Stevilne naloge pa se lahko uporabljajo tud; za alremativno preverjanje in ocenjevanje.
Knjiga je namenjena uti(eljem zgodovine v srednjih Salah, v niej pa bodo naSli srrokovne spodbude tud;
uti(elji zgodovine v osnovni Soli, ki pray taka lahko uporabljajo predsravljene ripe nalog in obi ike ocenjevanja.
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Vabimo vas k narotilu in vas lepa pozdravljamo.
lelka Vincar,
vodia zalolbe

Aloiz Plulko,l.r.,
direktor

Vojko Kunaver, Zavod RS za solstvo

NOVI UCNI NACRTI ZA ZGODOVINO ZA OSNOVNE
SOLE Z UCENCI 5 POSEBNIMI POTREBAMI
Spomladi leta 2003 smo svetovalci Zavoda RS za Solstvo
v okviru svojih del in nalog med drugim pripravljali in
prilagodili ucne nacrre za zgodovino v osnovnih Solah za

otroke s posebnimi potrebami. Pri tem smo strokovno
sodelovali z ucitelji zgodovine in specialnimi pedagogi, ki
najbolje pomajo [Ovrstno specifiko poucevanja in dele s

Zgodovina v devetletni osnovni
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-----------------------

temi uCenci.
Tako smo konec pomladi 2003 pripravili uCne naCrte
za zgodovino - prilagoj'eni izobralevalni program z
enakovrednim izobrazbenim standardom za:
gluhe in nagluSne uCence,
za uCence z motnjami v govorno jezikovni komunikaciji,
gibalno ovirane uCence,
slepe in slabovidne uCence.
Ti (prilagojeni) uCni naCrti so bili nujno potrebni zaradi
tega, ker se je tudi za te uCence s I. 9. 2003 zaCel pouk v
devetletni osnovni Soli, kot je bilo z zakonom predvideno.
V vseh treh razliCicah uCnih naCrtov smo ob maksimalno
upoStevanih priporoCilih in izkuSnjah uCiteljev cilje
prilagodili uCencem in njihovim sposobnostim. Tako smo
uspeli doseCi, da so ostali minimalni standardi v osnovni
Soli s prilagojenim programom na enaki ravni kot v redni
osnovni Soli. Na ta naCin je omogoCena tudi tem uCencem
molnost prehajanja v srednjeSolsko izobralevanje.
Zelo pomemben element v uCnih naCrtih za osnovno
Solo s prilagojenim programom so didaktiCna priporoCila
uCiteljem. Ta se razlikujejo glede na telesno okvaro, ki jo
ima otrok. Tako npr. smo za uCence z okvaro vida predvideli
mnogo veC dejavnosti v okviru posluSanja, pripovedovanja,
spoznavanja razliCnih zgodovinskih virov na otip (makete,
kopije ... j, spet pri sluSno in govorno prizadetih veC
dejavnosti, povezanih z opazovanjem, ogledi odlomkov
filmov, risanjem in pisanjem. Tako smo leleli zgodovino
konkretizirati in poenostaviti do te mere, da bi bila tem
otrokom privlaCQa in zanimiva.
Poleg pripravljenih uCnih naCrtov za zgodovino z
enakovrednim izobrazbenim standardom pa smo spomladi
2003 pripravili tudi uCne naCrte za osnovno Solo s
prilagojenim programom - nilji izobrazbeni standard. Ti
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uCenci le do sedaj v osnovni Soli niso imeli predmeta
zgodovina, paC pa predmet drutboslovje, v katerem so
bile zajete vsebine iz geografije, zgodovine ter etike in
drutbe. ObstojeCe stanje nam je bilo vodilo v pripravi
novega uCnega naCrta pri predmetu drulboslovje, kamor
smo vkljuCili vsebine iz zgodovine, geografije ter drtavljanske
vzgoje in etike.
Pri pripravi uCnega naCrta smo pri zgodovinskih vsebinah
izhajali iz dejslVa, da imajo ti otroci relativno Sibko Casovno
predstavljivost, zaradi Cesar je bilo slVari potrebno kar najbolj
poenostaviti. Veliko poudarka smo namenili razliCnim
dejavnostim (npr.: uCenci nariSejo grad, izdelajo rna keto
ladje, si ogledajo odlomek iz zgodovinskega filma, se
pogovarjajo .. .l, s katerimi smo leleli v najveCji m01ni meri
slVari konkretizirati, poenostaviti in v otrocih zbuditi
zanimanje za preteklost v povezavi s sedanjostjo. Zaradi
tega zgodovinski del uCnega naCrta za drulboslovje ni
zasnovan kronoloSko, paC pa bolj tematsko, Ceprav si
tematski sklopi sledijo v doloCenem Casovnem zaporedju.
PouCevanje predmeta drulboslovje kot tudi predmeta
zgodovina v osnovni Soli s prilagojenim programom je zelo
zahtevno in od uCitelja zahteva maksimalno angaliranost,
kreativnost in strokovnost. Hkrati pa je pouCevanje
zgodovine ali zgodovinskih vsebin tudi strokovni izziv
vsakemu uCitelju ali specialnemu pedagogu pri telkem, a
plemenitem poslanslVu prenaSanja izkuSenj Cloveka in
CloveSlVa v preteklosti mladim.
In konCno lahko reCemo, da je prenekatera dejavnost,
ki smo jo kot priporoCilo vkljuCili v prenovljene uCne naCrte,
lahko zelo dobrodoSla tudi v redni osnovni Soli. Mnoge
odliCne ideje uCiteljev zgodovine in specialnih pedagogov,
ki delajo z uCenci v osnovni Soli s prilagojenim programom
bodo verjetno spodbuda uCiteljem v redni osnovni Soli, Se
zlasti ob razmiSljanju, kako priljubiti zgodovino uCencem v
6. razredu devetletne osnovne Sole.

••••••

•••••••••••

Roman Brvar, Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani

ZGODOVINA NEKOLIKO DRUGACE

Pouk zgodovine

5

slepimi in slabovidnimi

Uvod
Danes je integracija dejslVo in pray je, da so uCitelji z
njo vsaj do neke mere seznanjeni. Tu ni pravo mesto za
kritike, CeS saj integracija ni dovolj domiSljena in Sole nanjo
niso primerno pripravljene. To bodo slej ali prej morali
razreSiti odgovorni. V tem Clanku lelim uCiteljem v redni
osnovni Soli posredovati vsaj nekaj koristnih informacij in
svojih izkuSenj 0 pouCevanju zgodovine v razredu s slepimi
in slabovidnimi uCenci.
Pobude iz realnega sveta, katerega del smo, oblikujemo
s Cutili. DejslVo je, da je vid najpomembnejSi Cut zaznavanja.

Slepi opazujejo na svojevrstni naCin - s tipom, z zaznavanjem vonja, okusa in s posluSanjem. Pri posrednem opazovanju so v ospredju seveda sluh, voh in kinestetiCni obCutki,
pri neposrednem opazovanju pa vsi Cuti. Zaradi izpada vida
mora uCitelj graditi na preostalih nadomestnih poteh
zaznavanja. To, kar videCi vidijo, morajo slepi otipati, sliSati,
obCutiti.
Z uCenci z rnotnjo vida delarno celovito in upoStevarno naslednja dejstva:
• praktiCne izkuSnje in njihove predstave 0 prostoru in
zunanjem svetu so skromne, dostikrat nepopolne ali celo
izkrivljene (njihova orientacija v prostoru je relativno slabaj;
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slepi imajo izrazite telave pri zaznavanju razdalj, smeri
oz. vzajemnih odnosov med predmeti;
omejeni so pri slll'emijanju dinamitnih procesov in
pojavov in ne morejo opazovati zapletenih sprememb
v naravi;
imajo telave pri posploSevanju in sintezi pojmov;
slepota in slabovidnost v veliki meri omejuje celostno
tutno zaznavo;
pri slabovidnih utencih je opazovanje daljSe, oko
porrebuje vet tasa, da se prilagodi na dolotene dralljaje;
slepota lahko oteli ali onemogoti doseganje ciljev, kar
lahko povzrota psiholoSke probleme npr. notranje
nezadovoljstvo in napetost.

PedagoSke oblike pouka in metode dela s slepimi in
slabovidnimi utenci so praviloma individualne, toda ne na
skodo skupinske dina mike. Individualne so predvsem zaradi
uporabe posebnih pripomotkov, nujnosti neposrednega
pristopa utitelja in svojevrstnih metod dela glede na poti
zaznave. Pri natrtovanju metod in oblik dela pri pouku s
slepimi in slabovidnimi utenci moramo zato upoStevati
zaznavne zmolnosti posameznih utencev, utne vsebine in
pogoje za delo.

Na katere dejavnike
uspesnega poucevanja
slepega ucenca, naj bo se
posebno pozoren ucitelj?
o

o

o

Zaznavne poti - Kako se bo sporazumeval z utencem
pri doloteni uri ali dejavnosti? Katere zaznavne poti bo
uporabljal? Bo sredstvo sporazumevanja braillova pisava
in braillov stroj, utbenik v braillovi pisavi, utni listiti,
napisani v braillovi pisavi ali tipni prikazi? Bo utenec
delal na podlagi posnetega besedila ali uporabljal
braillovo vrstico na ratunalniku? Bo utna ura temeljila
na demonstraciji ob predmetu ali modelu? Bo to
ekskurzija ali samostojno delo.
Utni pripomotki - Pri slepih in slabovidnih utencih
so zaznavne zmolnosti motno zmanjSane. Pri pripravi
na doloteno uro je zato pomembna priprava utnega
grad iva in pripomotkov glede na ostanek vida pri
posameznih utencih. Le-tega upoStevamo pri delu z
utenci tako s posebnimi metodami kot z uporabo
razlitnih pripomotkov in pristopov.
Primer: uporaba braillove pisave, tipnih predlog,
prilagojenih povKav, dele z elektronskim povetevalom,
individualne osvetlitve, avdioposnetki, uporaba ratunalnika,
priprava predmetov za otip, individualizacija itd.
Utila - Katera utila (prilagojena ali narejena posebej
za slepe) bomo potrebovali pri pouku? Kako bomo
slepemu utencu razlolili doloten pojem ali vsebino?
Utitelj se mora vpraSati tudi, ali ima na razpolago
namensko in primerno utilo, ki ga zahteva dolotena
obravnava snovi.

o

o

o

o

osnovni

soli

Psihofizitne posebnosti - Ni vseeno, kako delamo s
posameznim slepim utencem. Utenca moramo poznati
in upoStevati njegove individualne posebnosti. Je utenec
samostojen, dovolj usposobljen za doloten natin dela?
Ali ima usvojena specialna znanja? Ima teiave pri
pisanju, branju ali tipanju? Kako obvlada orientacijo?
Je utenec slep od rojstva ali je oslepel kasneje?
PedagoSke metode in oblike dela - Katere metode
ali oblike bi bile primerne za utno uro glede na to, da
delamo s slepim utencem J Bo to individualna oblika
dela, skupinska ali v dvojicah? Bomo uporabili metoda
demonstracije, dele z modelom ali tipnim prikazom?
Prostor - Kje bo potekal pouk ob doloteni temi. Ali
so zagotovljeni pogoji za tak natin dela, ki ga natrtujemo. Bo utenec uporabljal braillov utbenik, utne listite,
tipne skice ali tipne slike. Kako bo zapisoval, posnel ali
naredil nalogo. Bo to zapisal klasitno na braillov pisalni
stroj ali pa bo pri tem uporabljal diktafon, ratunalnik?
Casovna prilagoditev - Dejstvo je, da slepi ali slabovidni utenci pri delu porrebujejo vet tasa. Slep ali slaboviden utenec mora doseti enak standard znanja kot
videti vrstnik, kar utitelj ugotovi s preverjanjem in z
nepristranskim ocenjevanjem, vendar mu mora utitelj
zagotoviti ustrezne prilagoditve tudi podaljSan tas ob
pisnem preveljanju. Poudarek naj bo na ustnem preveljanju.

Kaj pa slabovidni ucenec
Pri slabovidnih utencih je praviloma opazovanje daljSe
kot pri videtih. Oko potrebuje vet tasa, da se prilagodi na
drailjaje iz okolja. l vajo in izkuSnjami se zaznavanje
predmetov in barv izboljSa. Tudi slabovidni utenci imajo
skromne prostorske predstave, ker slabovidnost oteiuje
neposredno tutno zaznavanje, zato mora biti delo pri pouku
zgodovine prilagojeno zaznavni sposobnosti posameznega
utenca. Pri pripravi utnih listitev moramo biti pozorni na
primerno prilagoditev grafitnega grad iva, na izbor kontrastnih barv, linij in vsebin, okleStenih vseh nebistvenih
detajlov.
lavedati se moramo, da imajo utenci individualne
potrebe glede osvetlitve ali zatemnitve. Poskrbeti moramo
za individualno dodatno razsvetljavo in za pravilni kot vpada
dnevne svetlobe. lato sploSna osvetljenost razreda ni toliko
pomembna kot posebna osvetlitev. Utencu morajo biti pri
roki tudi bralna mizica, kompleti za pozitivno risanje in
drugi posebni utni pripomotki.
Metoda dela za slabovidne je v osnovi posebna metoda,
saj zahteva individualni pristop h konkretnemu utencu. Pri
metodi dela za slabovidne moramo upoStevati stopnjo
prizadetosti vida slabovidnega utenca (Ialja slabovidnost,
teija slabovidnost) in vrsto okvare vida (kratkovidnost,
daljnovidnost, zoieno vidno polje, bliiinski vid, barvno
slepoto itd.).
Kombinirana metoda dela za motno slabovidne in
praktitno slepe utence. Kombinirano metodo dela uporabljamo lahko stalno ali samo obtasno. Po tej metodi
delajo utenci, ki imajo minimalni ostanek vida. Primer:
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UCenec, ki je praktiCno slep, dela pretetno po metodi za
slepe (piSe in bere braillovi pisavi). UCne IistiCe, ki jih
primerno prilagodimo, ca lahko reSuje s pomoCjo
elektranskega povecevala. Tudi pri pouku lahko doloCen
pojem ali razumevanje vsebine uCencu predstavimo
vizualno. PraktiCno slepi uCenec uporablja tipne zemljevide,
ki so moCno obarvani. Tako uCenec pri orientaciji uporablja
tip in preostali vid. UCenec, ki se mu je moCno poslabSal
vid in je praktiCno slep, se Ie tetko prilagodi na dele s
tipom in sluhom. Ce taki utenci Se zmorejo opalOvati pod
dolocenimi pogoji, jim to omogoCimo s primernimi
poveCavami; uporabo elektranskega poveCevala, izdelavo
delovnih grafiCnih skic in uCnih IistiCev.
Primerno uCno in didakticno gradivo - Ut no in
didaktitno gradivo mora biti prilagojeno individualni vidni
zaznavi posameznega utenca. V nekaterih primerih je to
lahko obitajno gradivo oz. didaktiCni komplet, ki ga
slabovidni utenec lahko uporablja s pomotjo lupe ali
elektronskega poveCevala. Pri uCencih, ki imajo tetjo okvara
vida in ne morejo uporabljati obitajnega grad iva, moramo
le-IO prilagoditi v poveCan prilagojen tisk. Grafitne vsebine
in slikovno gradivo moramo generalizirati in prilagoditi tako,
da je primerno za individualno zaznavo posameznega
slabovidnega uCenca. Pomembno je te primerno pisalo in
papir, ki ne odbija svetlobe. UCenci morajo imeti na razpolago prilagojena utna sredstva. Glede na stopnjo slabovidnosti in vrsto prizadetosti vida moramo utencem zagotoviti primerne individualne pogoje Solskega dela. Pri
slabovidnih uCencih je princip posploSevanja in poenostavitve potreben zaradi zmanjSane vidne zaznave oz. zato, da
je na prikazih boljSa preglednost.
Primer: Pri zemljevidu posploSimo in prilagodimo
vsebino, relief, obalno trIO. Na sliki prikatemo Ie bistvene
elemente in pojave. Detajle, ki so pomembni za razumevanje
vsebine, poveCamo in prikatemo loteno. Ko utenci usvojijo
bistvene znaCilnosti, se lahko vrnemo k izvirni sliki, ki jo
utenci opazujejo in spoznavajo pod povetevalom.

v
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opazovanja ali preuCevanja mu obrazlotimo posredno
ali mu ga dame v rako.
• Ob tern moramo primerjalno razloziti osnovne znaCilnosti opazovanega predmeta, njegove razsetnosti in letega postaviti v tas in prostor.
• Ko opredeljujemo neki pojem, predmet ali dejanje, mora
biti opis Cim bolj plastiten in nazoren. Navodila pa
jasna in nedvoumna.
Razumevanje predmeta in njegova uporaba bosta
jasnejsa, te bomo slepemu utencu to razlotili s primerno
maketo, tipno sliko ali to skicirali na pozitivno folijo na
mestu opalOvanja.

Delo z zgodovinskimi viri
V razredu s slepimi in slabovidnimi uCenci je obravnava
zgodovinskih virov specifitna in zahteva posebne metode
dela. Predstavljamo si bliSt in bogastvo bizantinske kulture.
Kako predstaviti lepoto mozaikov, ikon, oblatil? Za utence
s tetavami vidnega zaznavanja je treba poiskati, narediti ali
kako drugate prikazati nadomestno informacijo za slikovno
in grafitno gradivo. To so lahko tipu prilagojene slike,
grafikoni, modeli, tematski tipni zemljevidi, materialni viri
in replike ali pa vsebinsko opremljena zvotno-tipna slika.

Vasko situla in
povecani reliefi za

V razredu 5 slepimi in
slabovidnimi ucenci so v
ospredju prakticne oblike
dela in posebni didakticni in
metodicni pristopi
Predvsem slepim uCencem moramo omogotiti
neposredne, praktiCne oblike dela v razredu in zunaj njega.
Utenci naj bi stvari neposredno opalOvali, razumeli in
spoznali, v kakSnem odnosu do tasa in prastora so.
Pri spoznavanju in opisovanju veCjega zgodovinskega
objekta, gradu, obzidja, samostana, arheoloSkega najdiSCa
ali neke druge zanimive danosti v prostoru je uCitelj pozoren
predvsem na naslednje:
• Slepega uCenca nikakor ne moremo prepustiti njegovi
iznajdljivosti ali samostojnosti, ampak mu moramo
ponuditi rako in ga popeljati do objekta. Predmet

otip

Demonstracija
Demonstracija je nazorno prikalOvanje pisnega ali
materialnega vira. Pri demonstraciji moramo upoStevati
dostopnost in nazornost. Ko v razredu demonstriramo
dolaten vir ali predmet, moramo pri delu upoStevati naslednje:
tipno in vidno dostopnost (pri slabovidnih se pojavi
niz tetav zaznavanja na osnovi individualne motnje vida,
zato pri demonstraciji to tudi upoStevamo),
pogoji opalOvanja (osvetlitev, motnost blitinskega gledanja ali opazovanje s pomoCjo povetevala).

Dramaticna pripoved
Dramatitna pripoved je ena izmed metod dela pri pouku,
ki je pri pouku lahko kar pogosta, Se posebej te delamo z
zgodovinskimi besedili oz. pisnimi viri. Ta metoda je lahko
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pogoj za odliCn9 mOlivacijo v novo uCno temo ali kot
dopolnilo k posameznim vsebinam. Utitelj ima veliko
prilotnosti te pri spomavanju grSke mitologije in prvih
zgodovinskih del.

Dramatizacija zgodovinskih
dogodkov
Dramatizacija zgodovinskih dogodkov je lahko hvaletna
popestritev pouka zgodovine. Vir za dramatizacijo oz.
pripravo igre je lahko zanimiv zgodovinski dogodek,
leposlovno deja ali igra vlog znanih osebnosti. Slepi in
slabovidni uCenci nimajo veliko prilotnosti, da se izkatejo,
da predstavijo svoje sposobnosti in uSIVarjalnost. Pray
poizkusi dramatizacije pa so dokazali voljo in uspeSnost
takega natina dela. Rad se spominjam naslednjih
dramatizacij: Karantanija, Apartheid, Zivljenje v kameni dobi,
Kako yam naj podarimo modrino neba.
Kot primer uspele dramatizacije, ki se je globoko vrezala
v spomin, predstavljam kratek opis uprizorjene igre Kako
yam naj prodamo modrino neba. Dramatizirano igrico
smo z uCenci pripravili ob 500. obletnici odkritja Amerike.
Uprizorili so jo utenci Z in 8. razreda. Igrica je zelo uspela,
saj so jo utenci predstavili tudi zunaj Sole.
Rezultati in cilji te uprizorilVe so bili vetplastni:
-

uCenci so na ta naCin dotiveto obtutili tetak polotaj
Indijancev;
vtiveli so se v vloge indijanskih poglavarjev in jih po
svojih moCeh dramatizirali;
globlje so spoznali zgodovinsko ozadje odkritja Amerike
in vlogo KriStofa Kolumba;
skozi interpretacijo indijanskega odnosa do narave so
razumeli njeno velitino in krhkost;
spoznali so Cisto indijansko modrost, ki je lahko modrost
za danaSnji Cas in prihodnost;
razumeli so kriviCen odnos Evropejcev do avtohtonih
Ameritanov in si tako oblikovali pozitiven odnos do
drugatnosti.

Vsebine, ki jih lahko predstavimo ali prikalemo na
dramatiten naCin, se globlje usedejo v spomin utencem.
Kot primer (priloga) pa predstavljam dramatizirano igrico
"Karantanija".

Na ekskurziji
DejsIVo je, da lahko slepi utenci Ie z neposredno in
praktitno izkuSnjo v muzeju, na ekskuniji ali pri terenskem delu, dotiveto razumejo konkretne pojme, dogodke
ali predmete.
lakaj?
Tako pridobljenih spoznanj, neposrednih izkuSenj in
razumevanja zgodovinskih pojmov nikakor ne moremo
dobiti Ie v razredu.
Volnja do kraja ogleda ali postanka je za slepe utence
kot voinja skozi predor. lato mora biti tudi med votnjo
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opisovanje poti tivo in slikovito. Vet mora biti krajSih
postankov z motnostjo ogleda in obtutenja dolotene
zanimive zgodovinske danosti. Utence moramo te v razredu
pripraviti na vsebino poti.
Brez ekskurzije oz. neposrednega praktitnega dela v
razredu kot zunaj njega pouk zgodovine nikakor ne more
biti dovolj uspeSen. S prevladujotim teoretitnim delom v
razredu bi utenci vsekakor tetko usvojili dolotene pojme,
znanja ali spretnosti.
Res, ekskurzije s slepimi in slabovidnimi utenci so nekaj
posebnega. Predvsem celodnevne ekskurzije so pravi projekt.
Primer: Poglejmo si nekaj poudarkov 0 ekskurziji na
Notranjsko.
Ekskurzije nikakor ne smemo zotiti sarno na eno
predmetno podrotje, ampak jo moramo pripraviti celovito
- interdisciplinarno. Ekskurzija, ki se je udeletijo utenci s
tetavami vidnega zaznavanja, je kot celota praviloma
razdeljena na naslednja podrotja aktivnosti: priprava, potek
(izvedba), ovrednotenje in predstavitev rezultatov. Na
ekskurzijo se pripravimo te v razredu, kjer preverimo
razumevanje raznih pojmov (kontraband, raziskovanja Janeza
Vajkarda - Valvasorja), obvladanje dolotenih veWn
(orientacija s kompasom, uporaba merilnih instrumentov),
obvladanje prostorske in tasovne orientacije.
Namen ekskurzije ni sarno enkratno dejanje, ki se konta
z analizo, sintezo in vrednotenjem, ampak so lahko usvojene
vsebine in pridobljeni pojmi ter uporabljeni materiali dobra
podlaga za usvajanje novih utnih vsebin in znanj.
Ze pred izvedbo ekskurzije moramo do podrobnosti
poznati njeno vsebino in obseg. lato moramo predhodno
pripraviti dolotene prikaze, makete in na primeren natin
razlotiti pojave. Ze pred zatetkom ekskurzije moramo
poiskati kvalificirane vodite in primerne kraje postankov.
Ekskurzijo smo natrtovali tako, da so bile vsebine pestre,
da je bilo dovolj tasa za neposredno opazovanje in
praktitno delo, potitek in razvedrilo. Predhodno smo se
dogovorili za demonstracijo ob maketi CerkniSkega jezera
in ogled etnografske zbirke v gostilni Kebe. Pray tako smo
se dogovorili za prilagojen ogled gradu Snetnik s kustosom.
Po tednu dni urejanja vtisov, pisanja spisov, priprave
nalog in zadol1itev smo imeli vsi udeletenci ekskurzije
zakljutno predstavitev. V dvorani smo z utenci naredili
veliko maketo s prikazano potjo in vsebinami (bloSke smuti,
suha roba, nagatene gozdne tivali), razne predmete (polSja
pas!, bloSki smutar, CloveSka ribica) in panoje, na katerih
so uCenci predstavili svoje raziskovalne ali praktiCne naloge
(predstavitev Notranjske v angleSCini - prospekt), predstavitev tasovnice in viSinske razgibanosti poti, ugotovilVe
merjenj (trdote vode, temperature, videoposnetka poti itd.).
Na ta natin pripravljena, izvedena in obravnavana ekskurzija je vsekakor imela veCji spoznavni in izobratevalni
smisel. saj je dala vet motnosti, da so se pri pripravi in
predstaviIVi po svojih moCeh izkazali vsi utenci. KonCno
uresniCenje uCnih ciljev in nalog pa je bila dobra vzpodbuda
za naslednje ekskurzije.
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ve~ je pobud posameznih muzejev za delavnice pa tudi za

bolj prijazen ogled in deja v muzeju.

Prozgodovinska

idila
Makela prazgado-

V muzeju
Nekaj arheoloSkega in etnografskega muzeja mora biti
u~encu slika ne pomeni ni~, ~e u~itelj
ob njej nima tudi konkretnega predmeta, materialnega vira,
tipne slike, modela ali replike. Siovenski muzeji so ve~inoma
zelo pozorni do Ijudi s tetavami vidnega zaznavanja. Prijetne
izkuSnje so Se posebno s Pokrajinskim muzejem iz Celja, ki
je pripravil uspelo razstavo, prilagojeno za slepe in slabovidne, z zgovornim naslovom Prosimo, dorikajte se predmetov. Tudi muzej iz Ko~evja se je s projektom 19odovina
izobratevanja slepih izjemno izkazal pri predstavirvi zgodovinskih vsebin, delavnice in pristopa do Ijudi s tetavami
vidnega zaznavanja. la obisk u~encev s tetavami vidnega
zaznavanja je obiskovanje Ijubljanskih muzejev in muzejev
po Sioveniji polno prijetnih izkuSenj in dotivetij. lelo radi
obiskujemo muzejske delavnice in izobratevalne predstavirve. Odli~en je Markus iz Emone, multimedijske predstavirve, Petdeseta leta, muzeji rudarsrva, Kobarid, vojaSki muzej
v Lokvi, Prujski grad, prazgodovinsko gradiS~e v Razkritju,
Va~e z neumornimi animatorji Kolenci. Teh prijetnih izkuSenj
pa ne bi bilo, ~e ne bi navezali dobrih stikov z Ijudmi, ki
delajo v muzejih.

te v razredu. Slepemu

Poslusanje
PosluSanje avdioposnetkov (zvo~ne knjige). ki so kakovosrno in dotiveto posneti, je za slepe u~ence Se vedno osnovno sredsrvo za poglabljanje u~nih vsebin in pridobivanje
novih znanj. Pogosto vzamem v roke rudi knjigo Kratka
svetovna zgodovina za mlade bralce avtorja Ernesta G.
Gombricha. ledrnate in dotivete vsebine iz te knjige so
kot nalaS~ za motivacijske tekste.

Zaznavanje s tipom
Neposredno zaznavanje s tipom in blitinsko opazovanje
je princip in uspeSna metoda dela pri pouku zgodovine.
Tip je za slepega vsekakor najpomembnejSe ~utilo. S tipom
zaznava prostor in prihaja do predstav. Ce ho~emo, da bo
slepi u~enec nekaj spoznal. mora to tudi otipati. Tako si bo
usrvaril predstavo 0 obliki, velikosti in vsebini dolo~enega
zgodovinskega vira. Poiskati moramo na~in, ki lahko nudi
slepemu samostojen in celovit dostop do informacije. Vse

vin skego

kolisco z

l jubljanskega barja

Tipni prag
Pri tipu moramo upoStevati tipni prag, ki je lahko pri
posameznih u~encih zelo razli~en. l vajo se tudi tipna
zaznava izboljSuje. S pojmom tipni prag ozna~ujemo
sposobnost u~enca, da na tipni sliki Se lahko zazna in s
tipom pravilno razbere informacijo, ki je prikazana v obliki
pogojnega znaka ali kakSne druge informacije. lato mora
u~itelj zgodovine pri izdelavi tipnega prikaza upoStevati
zakonitosti tipne zaznave oz. tipnega praga. Tipna informacija ne sme biti manjSa od braillove to~ke, kar pomeni.
da mora biti med posameznimi pogojnimi znaki toliko
prostora, da informacijo Se lahko zaznamo z blazinico na
prstu.
Ogle;mo si na primer metodi dela, ki ;u mora upoStevati u~itel; slabovidnega u~enca, ko prilaga;a didaktitni
komplet

Blizinsko opazovanje
Blitinsko opazovanje in zaznavanje s tipom je princip
opazovanja pri mo~no slabovidnih ali prakti~no slepih
u~encih. Ce je predmet opazovanja materialni vir ali tipna
aplikacija, sodelujejo pri opazovanju tudi drugi ~uti. Ko pa
u~enec opazuje sliko prek medijev (video, diaprojekcija,
film, ra ~ unalnik itd.). je nujna sprotna razlaga u~itelja. Pray
je, da se slepi in slabovidni u ~ enci nau~ijo sprejemati
informacije tudi prek teh medijev, kajti dejsrvo je, da bi
bile strogo izbrane informacije preozke. Slepemu tudi zvoki,
Sumi itd. prek televizije, kina ali videa lahko na podlagi
predhodnih izkuSenj priblitajo svojevrstno, ~eprav nepopolno dojemanje realnega sveta.
lato pri delu v razredu ali v muzeju poskrbimo za naslednje
-

dostopnost in motnost blitinskega gledanja,
tivo slikovito podajanje vsebin brez tihih premorov,
sprorna demonstracija razli~nih zgodovinskih virov,
neposredni stik z u~enci 5 sprotno razlago,
uporaba specialnih pripomo~kov.
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Perspektiva opazovanja

Kvizi in tekmovanja

Perspektiva opazo,¥,nja je pri slabovidnih ucencih
otelena, zato pri njih uporabljamo kombinirano metoda
opazovanja, kjer poleg preostalega vida ucenci uporabljajo
tudi druge zaznavne poti. Ko ucenci opazujejo in zaznavajo
z vidom, se oddaljeni predmeti, barYe, kontrast, globina,
detajli bri~ejo ali izginjajo. Za slabovidne je vidni prostor
olji in omejen. K delu je treba pristopati celovito z upo~te
vanjem vzrakov in posledic zmanj~anega zaznavanja ucencev.
Pri zolenem vidnem polju so izrazite telave pri opazovanju predmeta ali slike kot celote. Ucenci, ki imajo zoleno
vidno polje, zato zaznavajo predmet po delckih oz. postopno.
Daljnovidni ucenec bo dokaj dobro videl obris predmeta, ne pa detajlov. Potrebuje pomoc, da ga usmerimo
do oporne tocke, kjer si bo lahko pomagal s povecevalom
-Iupo.
Kratkovidni ucenec vidi celoto nejasno, ko se mu priblila
predmet, pa izgubi orientacijo oz. predstavo 0 razmerjih.
Potrebuje neposredno pomoc ali usmeritev do iskane
informacije.
Primer: Siabovidni ucenec telko zaznava barvno sliko.
Zato mu ob uporabi povecevala najprej splo~no razlolimo
vsebino slike. Slika je narisana v perspektivi, prikazuje
ledeni~ko preoblikovano alpsko doli no. V ospredju so reka
in prometne poti, na levi je naselje. Ob straneh se vidijo
pobocja, ki postopoma prehajajo v predgorje. V ozadju se
nejasno vidijo s snegom prekrite gore. Ucenec si ogleda
linijo dna doline in pobocij. Opazi, da je zaobljena, kot
nekak~na crka U. Vidi se, da je to ledeni~ka dolina. Sedaj
povecamo del slike, kjer je naselje. Kak~ne so strehe glede
na naklon? S cim so prekrite? Tako lahko ucenec ~e naprej
spoznava posamezne elemente slike in prihaja do razlicnih
pojmov in sklepov.

Kvizi na sploSno niso problem, saj se jih slepi in
slabovidni ucenci radi udelelujejo. Pri kvizu je pomembno,
kako se ucenci predhodno pripravijo na tekmovanja in kako
se ob izvedbi zastavljajo vpraSanja. Odpadejo vsekakrSne
projekcije in zastavljanje vpraSanj in nalog na podlagi
vizualnega grad iva. Precej telje se je ucencem s telavami
vidnega zaznavanja vkljucevati v Solska tekmovanja iz
zgodovine. Zakaj? Pravila za tekmovanje, vsebina in vrsta
nalog so postavljeni le pred zacetkom tekmovanja. Na te
pogoje se mora pripraviti ucitelj, ki poucuje slepega ali
slabovidnega ucenca. Primer: prepisati vsebine v braillovo
pisavo ali v individualno prilagojen povecani tisk (Iahko
tudi vso snov posname). Telje pa je prilagoditi graficno in
slikovno gradivo v ustrezno tipno zaznavo oz. vidno zaznavo.

Individualizacija
Individualizacjja je pogoj za uspeSno dele pri pouku
zgodovine. Pri posameznem ucencu moramo upoStevati
njegove psihofizicne in zaznavne sposobnosti, ki nas vodijo
pri pripravi didakticnih kompletov, ucnih listicev in specialnih ucnih pripomockov. Ze v procesu priprave na doloceno vsebino moramo poiskati poti in nacine, kako
posameznemu ucencu priblilati, razloliti in predstaviti
vsebine ali dolocen zgodovinski pojem.

Brez special nih znanj ni
uspesnega pouka
Temelj uspeSnega in kakovostnega pouka v razredu, kjer
je ucenec s telavami vidnega zaznavanja, so posebna znanja
(braillova pisava, orientacija in mobilnost, uporaba sredstev
komuniciranja ter dele s specialnimi pripomocki in ucil).
A8ECEDA

.

A.etO!

Motivacija
Motivacija lahko veliko prispeva k uspeSni uri. Slepih
ucencev nikakor ne moremo motivirati z obicajno sliko,
diapozitivom ali videom. Kljub temu pa je Se veliko nacinov
za dobro motivacijo.l.ahko je to doliveto napisano besedilo,
radijska igra, odlomek iz knjige ali materialni vir, ki ga slepi
ucenec prime v rako. Materialni zgodovinski vir, ki je
dostopen tipni zaznavi, tako nadomesti sliko.
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Zgodovina v devetletni osnovni

• Braillova pisava - braillova pisava, tudi brajica, je
temeljno sredstvo sporazumevanja slepih. Osnova brajice
je celica s Sestimi izbliltenimi kopastimi pikami, ki v
kombinaciji le-teh omogoCa zapis Crk, Stevilk, 10CiI, not
ali geografskih znakov za zemljepisno dollino ali Sirino
itd. Vsaka od Sestih pik ima toCno doloceno mesto v
osnovni celici.
• Vaje vida - Z vajami vida skuSamo uCencem omogoCiti
najveCji molni izkoristek preostalega vida. Gre za
nekakSen trening oz. vaje za boljSo uporabo vida, ki so
vkljuCene v proces dela. Cim manj ko otrok vidi, tern
manj je motiviran za spontano opazovanje stvari okoli
sebe. Takega otroka spodbujamo h gledanju, opazovanju.
Osnovni smotri vaj vida so spodbujanje zavestne vidne
zaznave predmetov, ki se nahajajo v vidnem polju, spodbujanje za vizualno spremljanje informacij ter vidno pozornost, krepitev koordinacije oCi - roka z vizualnomotoriCnimi aktivnostmi ter z vajami opazovanja in orientacije. Spodbujanje vidnega spomina, povezovanje detajlov
v celoto, razlikovanje lika od ozadja, razumevanje perspektive in prostorskih odnosov med predmeti, slikami in
simboli.
Vaje vida potekajo pod ustreznimi pogoji ob pravilni
dnevni svetlobi, ustrezni umetni osvetlitvi - namizna svetilka,
uporabi oCal. elektronskih poveCeval in razliCnih lup. Se
posebno smo pozorni na higieno vida (Cista oCala in
pripomoCki, pravilna drta in pogoji osvetlitve).
Oftalmologi v svetu so ugotovili, da uporaba ostankov
vida ni nevarna za popolno oslepitev, zato so zaCeli
tiflopedagogi uCence z minimalnimi ostanki vida vzpodbujati k uporabi preostalega vida; pokazalo se je, da je uporaba
vida celo koristna in privede do izboljSanja delovanja le-tega.

Orientacija in mobilnost - Orientacija in mobilnost
je individualna oblika usposabljanja za slepe in praktiCno
slepe uCence, lahko bi jo prevedli kot gibanje in znajdenje v prostoru.
Usvojena znanja in spretnosti iz orientacije in mobilnosti
so temelj za kakovosten pouk. Telko si zamislimo orientacijo
na zemljevidu pri pouku geografije, Ce uCenec nima osnovnega znanja iz orientacije in mobilnosti. Z neprekinjenimi
vajami orientacije in mobilnosti ter treningom preostalih
Cutil. kot so sluh, tip, voh in kinestetiCni obCutki, se slepi
uCenci nauCijo samostojnega gibanja in uspeSno usvajajo
predstave 0 prostoru.

Komunikacija in specialna manja - V procesu celovitega usposabljanja in Solanja slepih morajo slepi uCenci
poleg snovi, predpisane z uCnim naCrtom usvojiti Se posebna znanja iz komunikacije (strojepisje, raCunalniStvo,
brajeva vrstica itd.), orientacije, socializacije itd. Komunikacija obsega skupek svojevrstnih znanj, ki omogoCajo
slepim uCencem lalje povezovanje z okoljem. Ta znanja so
strojepisje (desetprstno slepo tipkanjel. raCunalniStvo, deja
z brajevo vrstico in zvokom, delo z zvoCno tipno sliko,
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deja z zvoCno knjigo itd. Za uCence 5 telavami vidnega
zaznavanja je raCunalnik veC kot sarno uCni pripomoCek.
RaCunalnik je za slepega ali slabovidnega uCenca specialni
pripomoCek, ki olajSuje uCenje in deja ter omogoCa komunikacijo z okoljem.

Prilagajanje ucnih nacrtov
in didakticnih kompletov
za ucence z motnjami vida
Uvod
Delo tiflopedagoga - uCitelja slepih - se zaCne z analizo
obstojeCega didaktiCnega kompleta, ki ga je treba prilagoditi
za uporabo slepim oz. slabovidnim uCencem. Postavijo se
vpraSanja kako, kaj, koliko. Ze same vsebine uCbenika ni
mogoCe sarno preoblikovati v braillovo pisavo ali v povecani
tisk, ker so uCbeniki za danaSnji Cas vse bolj kompleksni in
raznovrstni. Zahtevajo razumevanje razliCnih pristopov in
tehnik branja informacij. Ob izidu vsakega novega uCbenika
smo zato pred dilemo, kako uCbenik z bogato slikovno in
grafiCno vsebino prilagoditi tako, da 5 prilagoditvami za
slepe in slabovidne uCence ne okrnimo temeljne vsebine
uCbenika.
UCitelj mora pri prilagajanju upostevati tako uCenca 5
telavami vidnega zaznavanja kot predpisane uCne vsebine
in cilje. Tam, kjer se vsebine ne morejo ustrezno 'prevesti",
moramo poiskati dodatne poti in naCine prilagajanja
(dodatna razlaga, opis in demonstracija, izdelava tipnega
prikaza, zvoCna prilagoditev itd.). V posameznem razredu,
pri konkretnem uCencu pa mora uCitelj upoStevati tudi
individualen pristop in zato uporabiti primerne metode in
pristope.
Glede na telave, ki so jih imeli v preteklosti uCiteljipraktiki, ko je bil uCitelj boli ali manj prepuScen lastni
iznajdljivosti in je imel na voljo Ie skromna didaktiCna
sredstva, je danes prilagajanje didaktiCnih kompletov za
slepe Ie nekoliko lalje. Na razpolago so le razliCne sodobne
tehnike za tiskanje braillove pisave in tehnik za izdelavo
tipnih predlog.
To so: braillov tiskalnik, braillova vrstica, pozitivno risanje,
zvoCno-tipna slika, specialni uCni pripomoCki (govoreCi
kalkulator, tipni kompas) in seveda raCunalnik (zvoCni izhod,
molnost uporabe interneta, raznih multimedijskih programov
itd.). Pray tako pa tudi za slabovidne: elektronsko poveCevalo,
svetlobni pult, bralna mizica, programi poveCav in obdelave
besedila ter slikovnega grad iva na raCunalniku itd.

Na kaj mora biti pozoren uCitelj, ko
prilagaja didakticni komplet za slepe?
Vsebine, ki so zapisane v braillovi pisavi, so zaradi
moderne zgradbe obiCajnih uCbenikov lahko kot celota
zelo okrnjene.

Zgodovina

v devetletni

Prilagajanje didaktiCnih kompletov za slepe uCence
obsega:
- prilagoditev in prepis ucbenika v braillovo pisavo za
posamezna predmetna podrocja,
prilagajanje vsebin delovnih zvezkov v braillovo
pisavo ali zvocni zapis in hkrati prilagajanje slikovnega ter graficnega materiala za otip (izdelava: tipnih
slik, modelov, maket itd.),
prilagajanje drugega ucnega in didakticnega grad iva
za braillovo pisavo in za otip (delovni listici, testi,
naloge za preverjanje in ocenjevanje) ter prilagajanje
aktualnih vsebin iz SirSe literature in periodike,
priprava racunalniske knjige za branje z zvoCno podpora na braillovi vrstici.
Pri prilagajanju ucnih vsebin v braillovo pisavo, tipne
prikaze ali v posneta besedila mora ueitelj, ki prilagaja
didaktieni komplet, upoStevati predvsem naslednja dejstva:
Za koga konkretno prilagaja didaktieni komplet? Primer:
Ueenec, ki je oslepel kasneje in ima Se ohranjene vidne
predstave, veliko laije prihaja do pravilnih predstav 0
prostoru in 0 odnosih v njem. Veliko teije pa je za tiste
slepe ueence, ki so od rojstva slepi in nimajo nikakrSnih
vidnih predstav.
KakSen je ueni naere in katera so temeljna znanja, ki jih
mora ueenec usvojiti? Ueni naert za ueence s teiavami
vidnega zaznavanja je enak kot v redni osnovni Soli,
vsebuje pa cudi odstopanja oz. prilagoditve, ki so nujne
glede na spedfiene poti zaznavanja in podajanja vsebin
pri slepih in slabovidnih ueencih.
KakSni so pogoji in moinosti za tehniCno izvedbo?
Primer: Slepi uporabljajo posebne uene pripomoeke in
primerne didaktiene materiale, ki jim omogoCajo utiranje
poti do razumevanja novih znanj in vedenj. Predstave
usvajajo z razlienimi ponazorili, tipnimi slikami, reliefi
ter s praktienim delom v razredu in na terenu.
Katere principe, metode dela mora upoStevati ueitelj?
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Primer: Temelj uspeSnega in kakovostnega pouka za
slepe so posebna znanja: braillova pisava, oriencacija in
mobilnost, uporaba sredstev komuniciranja (raeunalnik,
pisalni seroj itd.).

Zakaj?
Zamislimo si besedVo obicajnega vidnega uCbenika, ki
je pisan razgibano s poudarjenimi kljucnimi pojmi, z
okvirjenimi razlagami pojmov, s hierarhijo barv, barvno
podlago besedila, s tabelami, rebusi, kriiankami in Se
drugace oblikovanimi nalogami. Kot dopolnilo so poleg
Se skice, razlicni prostorski prikazi, diagrami, razlicni slikovno
gradivo z razlicno velikostjo ali kurzivo pisave, s Srafurami
itd. Kako vse to prilagoditi tipni zaznavi - braillovi pisavi
in tipnim prikazom?
Ucbenik pa je Ie del didakticnega kompleta; tu so Se
delovni zvezek in razlicno vizualno gradivo (diapozitivi,
video, ucni listici, atlas, diapozitivi, grafoskopske predloge,
dodatna literatura in Se in Se). Vse je grajeno Ie na vidni
zaznavi. Prilagajanje vsebin tipni zaznavi in prepis v braillovo
pisavo je odgovorno delo. Kljub vsemu pa slepi ucenci
morajo imeti ucbenik in didaktiCni komplet kot celoto.

osnovni

Oglejmo si nekaj spedalnih metod dela in pristopov
pri pouku, ki jih mora uCitelj slepega pri prilagajanju
upoStevati:
Prilagajanje didaktienih kompletov za slabovidne ueence
obsega:

-

prilagoditev in prepis ucbenikov v poveCan crni tisk za
posamezna predmetna podrocja (individualnol.
prilagajanje vsebin (tudi individualno) delovnih zvezkov
za uCence s teiavami vidnega zaznavanja: generalizacija
graficnih in prostorskih prikazov, prilagajanje in obdelava
slikovnega grad iva itd.,
prilagajanje drugega ucnega in didakticnega grad iva za
uCence s teiavami vidnega zaznavanja (individualizacija):
razna besedila, grafieno in slikovno gradivo iz SirSe literature, prilagajanje delovnih listiCev, testov in nalog
za preverjanje ter ocenjevanje,
prilagajanje aktualnih vsebin iz SirSe literature in periodike
za ucence s teiavami vidnega zaznavanja (individualno),
priprava racunalniSke knjige za ueence s teiavami
vidnega zaznavanja.

Za slabovidne je prilagajanje didakticnih kompletov Ie
nekoliko laije kot za slepe. Ze s pomocjo elektronskega
povecevala, programov povecav na racunalniku, elektronske
lupe in primernih individualnih pogojev osvetlitve ali
zatemnitve lahko olajSamo dele slabovidnemu uCencu.
Didakticni komplet pa mu individualno prilagodimo, kar
pa je lahko zelo spedfieno.

Generolizirono stika

~-.,J zo slobovidnego
......_____~==-____...J Igeogrofijo - 8. r. OS)

Kot primer prilagoditve didakticnega kompleta za slepe
uCence predstavljam ie prilagojen didakticnih komplet za
SPD v 5. razredu osnovne Sole.
SpecialnodidaktiCni komplet za slepe ucence obsega:
I. ucbenik

a) 'Tu sem doma" (prepisan v braillovo pisavo - dva zvezka)
b) ucno gradivo v braillovi pisavi - snopiCi; Alpski svet,
Dinarsko - kraSki svet, Primorski svet, Panonski svet
c) uCni listici v braillovi pisavi
e) drugo: zvocni posnetki in raCunalniska knjiga

Zgodovina

v devellelni osnovni

Utbenik, delovni zvezek ali SirSo literaturo moramo pred
prepisom v braillovo pisavo prilagoditi in domisliti zgradbo
zapisa do te mere, da lahkq celotno vsebino prepiSemo ali
s tipnimi prikazi celovito prilagodimo zaznavi slepih, in to
tako, da niso bistveno okrnjene temeljna vsebina utbenika
in zahteve utnega natrta. Utbenik za slepe mora biti prirejen
tako, da ga utenec lahko samostojno uporablja.
2. delovno gradivo (delovni zvezek), atlas
Didaktitno delovno gradivo, prilagojeno za slepe
utence, obsega: tipne zemljevide, tipni atlas Ljubljane, tipne
slike, natrte, grafe in skice; tipne modele in makete; razne
materialne vire in repl ike iz zgodovine in predmete iz
etnoloSke ter petrografske zbirke. Sledi predstavitev.
a) Tipni zemljevidi: reliefni zemljevid Siovenije, tipni
prometni zemljevid Siovenije, tipni tematski zemljevidi
Siovenije, tipni atlas Ljubljane, Evrope
b) Tipne slike, grafi, skice: grb Republike Siovenije,
srednjeveSki grad, plastnice, Notranjsko podolje, retna
in ledeniSko preoblikovana dolina, reliefne obi ike
(normalni relief), kraSki relief (povrSinske kraske oblike!.
alpski svet (razlaga pojmov na natrtu), tematski deli
tipnih natrtov Ljubljane (Center, Vi( Barje), klopotec,
mrtvice, tloris kmetke hiSe, plavt, kamSt (rudarsko kolo!.
kozolec, Storklja, Piran, Jugoslavija pred letom 1991,
beneSka hiSa
c) Tipni modeli: model Siovenije, kraSko podzemlje, model
prekmurske obcestne vasi in tipitne panonske hiSe,
kmetki voz, trlica za lan, splav (flos), situ la, tloveSka
ribica, Arena, model Ptuja
t) Tipne makete, razne plastnice, presek skozi kraSki svet,
alpski svet (perspektiva), kraSka hisa, kaleta, model
hmeljista, model rudnika (presek), kozolec, kopa, Emona,
Stara Ljubljana, protiturSki tabor Lokve,
d) Materialni viri in replike: lojenke, fibula, deli rimskega
streSnika in mozaika replike (sarkofag, katekizem, vaSka
situla, knelji kamen, pistal iz jame Divje babe I, kostena
igla iz Pototke zijalke itd.),
e) Predmeti iz etnoloske zbirke: gorenjski slamnati cekar,
slamnik, pletena slam nata kita, tipke, skofjeloski kruhek,
gorjuSka tedra, pastirska ura, sol iz Setoveli. belokranjska
pisanica, platno, lan, gorenjska narodna noSa, belokranjska narodna noSa, panjske kontnice, deli brane,
podkev, lontenina (Filovci, Sentjernej), skrilavi streSniki
f) Petrografska zbirka: okamnine, deli kapnikov, kremen,
oglje, tivosrebrna ruda, razni premogi, apnenec, marmor,
tonalit. tuf, f1is, lapor, skrilavec itd.
g) Drugo: tipitni vsakdanji predmeti, aromatitne zimzelene
rastline, naretni posnetki, radijske solske igre, itd.
3. Ucila in ucni pripomocki, ki omogocajo uspesno
deJa pri pouku s slepimi in slabovidnimi ucenci
Ti pripomotki so:

-

braillov pisalni stroj in braillov papir,
pripomotki za pozitivno risanje in reliefno ponazarjanje:

-

soli

pozitivna folija s priborom, tiflograf, samolepljive vrvice,
termo pisalo in druge tehnike,
ratunalnik (tudi prenosnik!. ki je opremljen za deja
slepega (braillova vrstica, zvotni izhod, braillov tiskalnik,
zvotno-tipna slika),
razlitna avdiosredstva: magnetofon (kasetni, kolutnil,
diktafon, walkman, radiokasetofon,
tipni zaznavi prilagojeni pripomotki za deja pri pouku,
pri orientaciji in socializaciji (tipni metri, tipu prilagojeni
merilni instrumenti, braillov kompas, tipu prilagojene
ure itd.l,
pribor za merjenje viSine, naklona in ravnine,
povetala; prenosna in namizna ter programi povet av
na ratunalniku (zoom text, magicl,
lupe, bralna mizica, individualna osvetlitev.

Oglejmo si Se nekaj specialnih pripomotkov, ki omogoeajo uspesno in kakovostno deja pri pouku z utenci z
motnjo vida.
-

Uporaba pozitivne folije

Primer. Slepi ueenec nima raztiSeene predstave 0 pojmu
vzpetina. Vzamemo pozitivno folijo in ueencu skiciramo
elemente, ki ponazarjajo vzpetino. Ucenec potipa. Vsaka
vzpetina ima vznolje, pobotje in vrh. V naravi pa se ti
elementi tudi razlikujejo. Poboeje je lahko strmo, pololno
ali v stopnjah. Tudi vrh je lahko razliten. Eni vrhovi so
kopasti, drugi so ostri, konicasti, kar oznatujejo tudi njihova
imena: Ojstrica, Spik, Skrbina ... (Tu je model, potipaj gal
Kam bi uvrstil ta vrh?l Vrhovi pa se lahko zdrutujejo v
greben itd. Nekateri vrhovi so porasli do vrha, drugi so
goli, skalnati itd. Tudi vznotje ni vedno raYno, lahko je
valovito, dolinsko itd. Vzpetine so grie, hrib, gora ...
Razlikujejo se po viSini, videzu, rastju, kamninski zgradbi.
Vzpetina je tudi naS solski hribeek, ki si ga lahko poblile
ogledamo na Solskem dvoriScu.
-

Delo z braillovim kompasom

Kompas za slepe je v osnovi enak kot obicajni kompas
oz. busola. Bistvene razlike so Ie v tehniki uporabe in branja.
Prosta dolocitev smeri, severa ali azimuta. Zaprti
kompas najprej v roki ali na ravni podlagi umirimo. Nato
dvignemo zaStitni pokrov (s tern limb s tipnimi razdelki oz.
tipnimi oznakami strani neba utrdimol, otipamo smer za
sever (puSCical ter se orientiramo. Pri tern se seveda ne
smemo premikati. Pri preverjanju smeri ali azimuta postopek
na opisan nacin po potrebi ponovimo.
Orientacija s tipno karto se zaradi opisane tehnike
uporabe razlikuje predvsem v naslednjem. Ko smo z brajevim
kompasom dolotili smer sever, kompasa ne smemo vet
premikati. Previdno premikamo Ie podloleno tipno karto,
dokler se rob karte ali poldnevnik ne poravna s stranico
kompasa. Tipna karla je tako orientirana.
-

Delo na braillovi vrstici
Braillova vrstica je stranska enota za deja na ratunalniku.

Nacionalni preizku5 znanja

Slepemu ut encu omogota, da bere, preverja ali pi~ e
•
besedilo na ratunalniku. Vrstica vsebuje 40 do 80 celic,
razporejenih v eno ali dye vrsti. Za dele na ratunalni~ki
braillovi vrslici sta osnovni celici dodani ~e Z in 8. pika. Z
pika omogota veliko zatetnico, 8. pika pa pomeni ~tevilko.
-

iz zgodovine

da so pray Ii prikazi, ki jih prilagodimo tipni ali s lab~i vidni
zaznavi, zelo primerni za usvajanje novih znanj in razumevanje razlitnih drulbenogeografskih dejavnikov v okolju in
zgodovinskih dogodkov in pojavov.

Pomen socializacije

Socializacija je usposabljanje za samostojnost v razlitnih
situacijah [javni prevoz, obisk gledali~ta, trgovine, banke,
po~te itd.} s praktitno uporabo orientacije in mobilnosti.
Slepi in slabovidni utenci se nautijo uporabljati pripomotke
in naprave, s katerimi pri vsakdanjih opravilih uspe~no
premagujejo ovire, ki jim jih postavlja livljenje.

Zakljucek
Pray pri prilagajanju didaktitnih kompletov [utnih natrtov}
in ~ir~e literature se je skozi dele utrnila marsikatera ideja
ali celo inovacija. Delo uWelja, ki poutuje slepe in slabovidne utence, je v marsitem izvirno. Za dosego utnih ciljev
in za uspe~en pouk sta potrebna stalna utiteljeva inovativnost in prilagajanje posebnim individualnim potrebam
posameznih utencev.
Elementi vsakega prikaza morajo biti nazorni in prilagojeni tipni in zmanj~ani vidni zaznavi. Narejeni morajo biti v
pravilnem sorazmerju z danostmi, ki jih prikazuje. Material,
iz kalerega izdelamo prikaz, mora spominjati na stvarno
podobo objekta ali pojma, ki ga prikazujemo. Pray je, da
posamezni elementi prikaza delujejo.lz prakse lahko zatrdim,

•

• •••••••

•••••

Zavod
Republike
Siovenije
za solstvo

•

•••••••

• •••••••••••

Mag. PavIa Karba, 0) Ivana Cankarja v Mariboru (vodja zunanjih ocenjevalcev)
ANALIZA REZULTATOV 2. NACIONALNEGA PREIZKUSA
ZNANJA IZ ZGODOVINE V TRETJEM TRILETJU DEVETLETNE
OSNOVNE ~OLE V ~OLSKEM LETU 200212003 IN ANALIZA
CIUEV NACIONALNEGA PREIZKUSA IZ ZGODOVINE

Uvod

3. V tretjem sklopu analiziram cilje I. in 2. nacionalnega
preizkusa iz zgodovine.

Clanek je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov in sicer.

I. V prvem sklopu predstavljam statistitno in vsebinsko
analizo rezultalov rednega in naknadnega roka nacionalnega preizkusa iz zgodovine.
2. V drugem sklopu primerjam:
mejne vrednosti ali pragove za posamezno oceno v
rednem in naknadnem roku nacionalnega preizkusa v
~olskem letu 200112002 in 200212003 [I. in 2.
nacionalnega preizkusa)'
Slrukturo doselenih ocen utencev,
zvlSti nalog z najvi~jim in najniljim odstotkom uspe~nosti.

1. sklop: Statisticna in
vsebinska analiza rezultatov
rednega in naknadnega roka
nacionalnega preizkusa iz
zgodovine
a) Statisticni del
REDNI ROK, 8. 5. 2003 IN NAKNADNI ROK, 29. 5. 2003

Nacionalni preizku5 iz znanja zgodovine

a) Stevilo kandidatov, tock in standardni odklon
Stevilo kandidatov

Standardni odklon

Stevilo tock

Redni rok, naknadni rok Redni, naknadni

Redni, naknadni

98,

3,96,

38

Minimalno:
7,
13

2,99

Maksimalno:

28,

27

Maksimalno mo!nih

29,

29

Povpretno:

20,27

19.14

Komentar

c) Tetavnostne stopn;e nalog
Naloge naeionalnih preizkusov iz zgodovine zajemajo
tri tetavnostne stopnje. Vsaka stopnja ima v strukturi pisne
pole doloten odstotkovni delet.
Nalog prve tetavnostne stopnje je med 35 in 45
odstotki. Z njimi pri uteneih preverjamo prepoznavanje in
poznavanje temeljnih pojmov, dogodkov in dejstev.
Nalog druge tetavnostne stopnje je med 30 in 35
odstotki. Pri teh nalogah pokatejo utenei znanje in veWne
iz razumevanja, urejanja, razvr~tanja, Casovne in prostorske
orientaeije in uporabe raznovrstnih zgodovinskih virov.
Nalog tretje tetavnostne stopnje je 20 do 27 odstotkov.
Z njimi preverjamo znanje, sposobnosti in veWne primerjave, vzrocno-posledicnega sklepanja, presojanja in vrednotenja, argumentiranega utemeljevanja in uporabe.

b) Vsebinska primerjava in komentar

Standardni odklon in razpon med minimalnimi in maksimalnimi dose!enimi tockami med rednim in naknadnim
rokom nam sporocata, da so bili ucenci v naknadnem roku
bolj izenaceni v znanju.lz razpolo!ljivih podatkov ni mogoce
objektivizirati vzroka za razvidno ugotovitev.

Primerjava med rednim in naknadnim rokom 5 poudarkom na nalogah z najnitjim odstotkom uspe~nosti in
najvi~jim odstotkom uspe~nosti:
Rok

Naloge z najni!jim %
uspe!nosti

Naloge z najviljim %
uspe!nosti

Redni, 8. 5.

- razumevanje in

- poznavanje drtavnih

2003

poznavanje drulbenih sprememb - slov.
zgod. 19. stol. na
lemelju pisnega vira
- poznavanje kljutnih
slov. izobralencev 18.
5101., pomot slikovni
vir,
- razumevanje in
imerprelacija grala
dru!benih razmer,
slov. zgod. 20. stol.

b) Struktura po dosetenih ocenah
Ocena

Redni rok - 98
kandidatov, It.
ocen, odstotek

Naknadni rok - 38
kandidatov, It.
ocen, odstotek

5

14 utencev ali 14 % 3 utenci ali 8 %

4

36 utencev ali 37 % 13 utencev ali 43 %

3

34 utencev ali 19 % 19 utencev ali 50 %

2

12 utencevali 12 % 3 utenci ali 8 %
2 utenca ali 2 %

I

Komentar
Ugotovitev pod a) nam podkrepi tudi Slruktura ocen
med obema rokoma. V naknadnem roku namreC ni
negativne ocene in je primerjalno manj odliCnih oeen kot
pri rednem roku. Iz tega pa lahko z dokaj~njo zanesljivostjo
zakljucimo, da so se preverjanja v naknadnem roku udeletili
ucenci, ki so pri rednem roku dosegli oeene od ena do
~ tiri. Vendar moramo biti v prehodnem obdobju uvajanja
devetletne osnovne ~ole in z njo naeionalnih preizkusov
pri zakljucevanju ~e posebej pazljivi zaradi prehodnega
pravila zakljucevanja oeen. Kot nam je znano, se ucenec
Iahko odloci, ali se bode rezultati, ki jih je dosegel pri
naeionalnih preizkusih, upo~tevali pri zakljutevanju oeene
aIi ne. To motnost - ugodnost, izkori~tajo predvsem uCenei,
ki se vpisujejo na srednje ~ole, ki nimajo omejitve vpisa.

Naknadni,

29.5.
2003

-

razumevanje pojmov
in proslorskih
predslav, slov. zgod.

19.5101.

- simelitno sklepanje
na lemelju pisnega
vira, 20. 5101.
- smiselno branje
zgodovinske kane

simbolov RS

- razumevanje nacinov
in vzrokov obrambnih
sislemov na Siovenskem, 16. 5101., na
temelju slikovnega
vira
- prepoznavanje
seslavin kmetke
prehrane v srednjem
in novem veku na lemelju slikovnega vira

- razumevanje vzrokov
izseljevanja slovenskih kmetov v 19. in
20. 5101., na osnovi
pisnega vira
- vrednolenje lemeljnih
lehnitnih izumov, 16.
5101. na lemelju
slikovnega vira
- analiza besedilnega
vira, slari vek

Komentar
Primerjava kate, da ni motna enoznacna posploSitev
med najuspe~neje in najmanj uspeSno re~enimi nalogami.
V levem in desnem slolpeu pregledniee najdemo tako ene
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kot druge. To prita, da je struktura ut encev po utnem
uspehu in indivldualnih znatilnostih zelo heterogena.
Zakljutujem pa vendarle 5 temeljnim spoznanjem, da so v
povpret ju ut enci manj uspeSni pri nalogah, ki zahtevajo
funkcionalno uporabo raznovrstnih zgodovinskih virov.
UspeSnost ut enc ev v 2. letu (druge generacije)
nacionalnega preverjanja znanja je znatno boljSa (kar bo
razvidno iz drugega sklopa sestavka - primerjave ... J od I.
leta nacionalnega preverjanja. Objektivnih razlogov za to
je vet, po svoji presoji bi izpostavila sledete:
- tlani predmetne komisije za pripravo nacionalnih
preizkusov iz zgodovine smo na vetini studijskih sku pin
predstavili utiteljem: cilje, vsebine, strukturo in pravila
ocenjevanja nacionalnih preizkusov,
t lani smo pri pripravi nacionalnih preizkusov v Solskem
letu 2002103 (2. leta nacionalnih preizkusov)
upoStevali mnenja in pripombe utiteljev in tudi utencev
na pole I. leta nacionalnih preizkusov,
tlani predmetne komisije smo 5 sodelovanjem z utitelji
pridobili uporabne informacije glede vsebinskih in
didaktitnih zahtev nacionalnih preizkusov,
tlanom predmetne komisije so se pri ocenjevanju
pridrutili dobri utitelji kot zunanji ocenjevalci. Na
seminarju za zunanje ocenjevalce smo dorekli mnoga
odprta vpraSanja, kar se je izkazalo kot pozitivno pri
ocenjevanju na rednem in naknadnem roku.

2. sklop: Primerjava
rezultatov nacionalnih
preizkusov pri zgodsovini
med solskima letoma 20011
2002 in 20021200)

Velika zahvala za uspeh velja utiteljem in ut encem.

Mejne vrednosti ali pragovi za posamezno oceno so
bili enaki pri rednem in naknadnem roku.

Posebna zahvala velja RIC-u (za logistiko in tehnitno
izvedbol, predvsem Alenki Tratnik, koordinatorici RIC-a,
za aturno in profesionalno sodelovanje 5 tlani komisije.
Hvala predsednici Drtavne komisije za vodenje nacionalnih
preizkusov znanja dr. Cveti RazdevSek- Putko.
Da smo tlani komisije skupaj z zunanjimi ocenjevalci
opravili deja kakovostno nam potrjuje tudi dejstvo, da
ponovnih pregledov preizkusov nismo imeli ne pri rednem
in ne pri naknadnem roku.
Priporotila
Analiza ka t e, da je strategija dela komisije ustrezna; da
je cilj nalog vrednotiti in iskati utentevo ustvarjalno znanje.
V prihodnje bo treba Se v vetji meri upoStevati didaktitna
in metoditna navodila za formuliranje nalog in totkovnika.
U(itelje in ocenjevalce pa bo treba izobratevati za funkcionalno poutevanje in ocenjevanje znanja u(encev iz zgodovine. Seminarja, ki sta v ta namen objavljena v Katalogu
stalnega strokovnega spopolnjevanja 200312004, nudita
u(iteljem tovrstno motnost in prilotnost.

a) Mejne vrednosti ali pragovi za
posamezno oceno

I

Preglednica st. 1
Solsko leta 200112002

Solsko leto 200212003

Ocena

Meja v %
tockah

Ocena

Meja v %
totkah

5

72

5

86

4

59

4

71

3

48

3

56

2

25

2

41

Komentar
Razlike v mejah odstotkovnih totk za posamezno oceno
med I. letom in 2. letom nacionalnih preizkusov znanja
so sledete: za oceno dYe 16 % totk, za oceno tri 8 % to( k,
za oceno Stiri 12 % to(k in za oceno pet 14 % totk v koris t
2. leta nacionalnih preizkusov.
Primerjava nazorno pokate, da smo v prvem letu
nacionalnih preizkusov pri zgodovini imeli nizke pragove
za posamezne ocene. Rezultati pri(ajo, da so bili nacionaln i
preizkusi pri zgodovini glede na pripravljenost utiteljev in
utencev prezahtevni. Rezultati drugega leta nacionalnih
preizkusov so dobri. Vzroke za visok kakovostni dVig lahko
is(emo v dobri strokovni povezanosti med uWelji in (Ian i
Predmetne komisije za zgodovino (seznanitev utiteljev 5
cilji, strukturo in pravili ocenjevanja nacionalnih preizkusov
... J, v izobratevanju utiteljev na Studijskih skupinah in
seminarjih, v motiviranosti uWeljev in utencev za doseganje
kakovostnih rezultatov ...

I

~

Nacionalni

preizku5 iz znanja zgodovine

b) Struktura dosezenih ocen ucencev
Preglednica it. 2
Ocena

Stevilo ucencev
Redni, naknadni

Ocena

Stevilo ucencev
Redni, naknadni

5

23

II

S

14

3

4

28

6

4

36

13

3

23

2

3

34

19

2

16

2

2

12

3

I

3

-

I

2

-

Skupaj:

93

21

Skupaj:

98

38

Komentar
Za objektivno razlago primerjave rezultatov strukture
ocen I. in 2. leta nacionalnih preizkusov pri zgodovini je
treba preglednico komentirati v povezavi s preglednico it.
I. Statisti~no je viijih ocen ve~ pri I. nacionalnem preizkusu,
vendar je to Ie zaradi matno niijih mejnih vrednosti ali
pragov za posameme ocene. Kot je razvidno iz primerjave
preglednic it. I in 2, so u~enci dosegli znatno viije
standarde znanja v 2. letu nacionalnih preizkusov. Stevilo
u~encev rednega roka med I. in 2. letom nacionalnih
preizkusov se ni bislVeno pove~alo. Stevilo iOI, zajetih v
nacionalni preizkus v 3. triletju, se je med I. in 2. letom
pove~alo Ie za dYe. Iz obeh podatkov, morda lahko
razberemo, da so bili u~enci in u~itelji iol plVega kroga z
rezultati nacionalnih preizkusov zadovoljni. ZadovoljslVo
so kot dobro popotnico prenesli na mlajie generacije.
Zelimo, da bi tako bilo tudi v prihodnje.

c) Zvrsti nalog z najnizjim in
najvi~jim odstotkom uspe~nosti
Primerjava nalog glede na zvrsti in odstotkovne rezultate
uspeinosti kaie:
- tako med posameznimi najuspeineje reienimi nalogami kot med najmanj uspeino reienimi nalogami v vseh
rokih v obeh letih nacionalnih preizkusov najdemo
podobne zvrsti nalog. Sploino pravilo je, da so v povpre~ ju
uspeineje reiene naloge 9. razreda od nalog 8. razreda in
naloge iz ob~e tematike od nalog iz narodne tematike.
Med manj uspeino reiene naloge v povpre~ju sodijo na
sploino naloge, pri katerih naj u~enec pokaie funkcionalno
znanje - reievanje nalog s pomo~jo uporabe raznovrstnih
zgodovinskih virov.
Iz predstavljenega sledi sporo~ilo za ciljno na~rtovanje
in realizacijo pouka zgodovine v devetletni osnovni ioli.

3. sklop: Taksonomska
analiza dljev 1. in 2. leta
nadonalnih preizkusov
pri zgodovini v skladu z
Bloomovo taksonomijo
1. Podrocni cilji:
Preglednica it. I
Spoznavno-kognitivno
podrOCje

Custvenl>-motivacijskl>-afektivno
in psihomotorieno podrocje

Prepoznavanje:

Sprejemanje:

- zgodivinskih obdobij na

- pozomo opazovanje.

temelju dokumentamih
slikovnih virov
- zgodovinskih drlav in
njihovega obsega na
zgodovinski kani
- pomena zgodovinskih
simbolov
- kljutnih zgodovinskih
dogodkov na temelju
dokumentamih virov

razlikovanje, izbiranje in
upoitevanje
Poznavanje:
- zgodovinskih osebnosti s
pomotjo njihovih dejanj
ponazorjenih z zgodovinskimi viri
- usmerjena pozomost

Razumevanje:
- zgodovinskega tasa: tasovno
razvritanje in umeitanje
dogodkov
- sporocil - vsebin pisnih
zgodovinskih virov
Idogodkov, pojmov,
zakonitostil

Reagiranje:
upoitevanje pravil
- inerpretiranje in
zakljutevanje

Uporaba:

- branje z razumevanjem: kart,

- zgodovinskih virov pri

besedil, grafov
- natantno opazovanje slik,
kan, grafov in preglednic
- usvajanje in organiziranje
vrednot

resevanju nalog
- dedistine: simbolov,
praznikov, obitajev ...
Analiza, sinteza in vrednotenje:
- vzrokov, posledic in pomena
kljutnih zgodovinskih
dogodkov in gibanj
- medpredmetno povezovanje
civilizacijskih pridobitev v
zgodovinskih obdobjih

-

Usvajanje in organiziranje
vrednot:
- zavzemanje za vrednote in
konceptualizacija vrednot
razvoj celovitega znataja

Nacionalni preizkus znanja

2. Odstotl1i delez ravni ciljev
Preglednica

~t.

2

Redni rok

Naknadni rok

I. raven: znanje - prepoznavanje

40 %

in poznavanje = 37, 5 %
II. raven: razumevanje in uporaba = 37, 5 %

33,4 %

III. raven: analiza, sinteza in vrednotenje = 25 %

26,6%

Iz obeh preglednic je razvidno, da nacionalni preizkus
iz zgodovine zajema po Bloomovi taksonomiji vsa podrocja
in ravni ciljev. Odstotkovne delete ravni ciljev smo ciani
Predmetne komisije dolocili na seji komisije. Upo~tevali
smo priporocila Driavne komisije za vodenje nacionalnih
preizkusov znanja v devetletni osnovni ~oli.

3. Vidik zastopanosti splosnih in
operativnih ciljev v skladu z ucnim
nacrtom

iz zgodovine

Kot je razvidno iz preglednice 1, obstaja pri zgodovini
dokaj tesna povezanost med kognitivnim, konativnim in
psihomotoricnim podrocjem. Pri pouku zgodovine si prizadevamo za celostni (holisticni) didakticni pristop, s ciljem
razvijati osebnost ucenca.
Rezultati I. in 2. nacionalnega zakljucnega preverjanja
in ocenjevanja znanja iz zgodovine so v veliki meri potrdili
na~o didakticno holisticno usmeritev.

Sklep
Nacionalne preizkuse preverjanja in ocenjevanja znanja
iz zgodovine smo prvic izvedli v ~olskem letu 200112002.
Llani komisije, ucitelji, ocenjevalci in ucenci smo si
pridobivali izku~nje, iskali bolj~e re~itve, se prilagajali, strpno
premagovali tetave in rezultati na~ih skupnih naporov so
te vidni v ~olskem letu 200212003. Rezultati leto~njega
preverjanja in ocenjevanja znanja z nacionalnimi preizkusi
katejo, da smo postavili dobre temelje novi kulturi
preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku zgodovine.
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Vladimir Ovnic, Gimnazija Ravne na Koroskem (vodja zunanjih ocenjevalcev)

ZGODOVINA NA

MATURI2003
Zgodovina ostaja ~e naprej izbirni predmet, ki ga poleg
geografije dijaki najpogosteje izbirajo.
Matura iz zgodovine leta 2003 je potekala po ustaljeni
praksi. V skladu z maturitetnim koledarjem so tudi to leta

dijaki junija in septembra pisali zgodovino v dveh dneh.
Za prvj dan spomladanskega roka so bjle izirebane teme:
Bolj~evizem, fa~izem, nacizem in Siovensko ozemlje v
poznoantjcni jn zgodnjj srednjeve~ki dobi, za drugi dan pa
Mirovna gibanja in organizacije po drugi svetovni vojnj jn
Siovenci v habsbur~ki monarhjjj v prvi polovici 19. stoletja.
lesenske teme so bile: Zgodnje visoke kulture in Siovenci
v prvj jugoslovanski driavi, v drugem roku pa Srednjeve~ka
mesta in podetelje in Siovenci v habsbur~ki monarhijj v
prvi polovjcj 19. stoletja.

Zgodovina

V junijskem roku je delalo maturitetni izpit iz zgodovine
3088 kandidatov (lani 2941). Maturo je uspeSno opravilo
88,89 % dijakov.

Leto

Odlitno

pray dobro dobro

zadostno

2003

7,84

24,81

28,59

27,66

2002

11,80

27,13

30,40

24,11

2001

6,60

25,44

33,14

26,80

2000

6,39

27,73

30,43

24,85

Razporeditev kandidatov glede na oceno je nekoliko desno
asimetrit na. Primerjava z lanskim letom pokale, da se je
zmanjSalo Stevilo odlit nih, nekoliko pa povet alo Stevilo
pray dobrih in dobrih. Dosel ena je bila povpretna ocena 2,91.

Leto

2000

2001

2002

2003

Poypretna
ocena

2,94

2,96

3,14

2,91

Prag za posamezne ocene je bil tako kot v preteklih
letih tudi letos dolot en po vsebinski analizi izpitnih pol z
mejnim Stevilom tot k. Prag za pozitivno oceno je bil postavljen na 36, tudi zato ker je vsebinska analiza pokazala, da
naloge do 40 % totk po vsebinski plati niso bile bistveno
boljSe. Prag za pozitivno je bil postavljen zelo nizko, najnilje
do sedaj, tudi zato ker je bilo priblilno veliko Stevilo nalog
skoraj praznih , kot da se kandidati na maturo ne bi
pripravljali. Nekaj manj kot 10 % kandidatov je doseglo
komaj t etrtino vseh molnih tot k na junijski maturi. V
jesenskem roku je bilo teh dijakov skoraj 20 %.

Leto

odlitno

pray dobro dobro

zadostno

2003

80

66

52

36

2002

81

68

54

40

2001

82

69

56

43

2000

81

67

55

44

RPK se je odlotila, da bo naredila temeljito vsebinsko
analizo vseh matur do sedaj in poizkuSala odkriti moke
slabih rezultatov mature 2003.
Poudariti pa je treba, da je zgodovina Se vedno eden
redkih predmetov brez interne ocene. Komisija se stem
intenzivno uk.varja in je v grobem le pripravila predlog,
kako bi interni del pri zgodovini lahko v prihodnosti potekal.
Dijaki, bi se dodatno pripravljali na interpretacijo virov.

na maluri

Dokontno obliko poteka internega dela, ki bi dijaku prinesel
20 % ocene, bo komisija dodelala letu 2004.
Izpitne pole so bile enakovredne po telavnosti in primerIjive s polami v preteklih letih.
Po mnenju pregledovalcev so imeli kandidati tudi dovolj
tasa za pisanje, pa tudi naloge so bile prim erne.
Ocenjevalci so v glavnem svoje deja opravili dobro, saj
je bilo zelo malo nalog, ki so morale v tretje ocenjevanje.
PodrobnejSa primerjava ocen obeh ocenjevalcev pa seveda
pokale nekaj notranjega razhajanja pri ocenjevanju. Pray
to razhajanje pa je pogosto razlog za pritolbe kandidatov
na ocenjevanje. Zato je bilo tudi letos relativno veliko (kar
53) pritolb. Res pa je, da so bili v glavnem to kandidati z
mejnim Stevilom tot k 135, 52/.
utemeljenosti pritolb so odlotali posebej imenovani
izvedenci. Kar 15 kandidatom se je ocena spremenila, kar
kale na dejstvo, da so bila takSna odstopanja od tot kovnika
in navodil, da je priSlo do nove, viSje totkovne ocene, ki je
spremenila tudi doseleno oceno. Totkovna ocena se je
vet krat spremenila tudi navzdol, vendar se ocena v teh
primerih ni spremenila.
V jesenskem roku so maturo iz zgodovin e opravljali
704 kandidati. Pisali so v dveh dnevih, izbrane pa so bile
pole: Zgodnje visoke civilizacije, Siovenci v prvi jugoslovanski drtavi, SrednjeveSka mesta in podelelje in Siovenci v
habsburSki monarhiji v I. polovici 19. stoletja.
Po dolotilih Pravilnika 0 maturi so pragovi za doseganje
posameznih ocen ostali nespremenjeni, se pravi enaki
junijskim kriterijem.
Rezultati jesenskega dela izpita so bili kot vsa leta precej
slabSi od junijskih, kar je seveda povezano s strukturo
prijavljenih kandidatov. Pozitivnih je bilo 511 kandidatov,
negativnih pa 193 kandidatov.
V jesenskem roku se je na oceno pritolilo 33 kandidatov. Totke so se spremenile pri 19 kandidatih, ocena pa
se je spremenila 7 kandidatom.
prihodnji obliki mature iz zgodovine poteka le dalj
t asa Siroka razprava. RPK je mnenja, da je treba vpeljati
interni del mature, ki pa naj ne bi dodatno prevet obremenil
dijakov niti profesorjev. Najvet ji problem pri uvajanju zgoraj
omenjenega koncepta internega dela mature pa so seveda
dodatne ure, ki bi bile za tak natin dela nujno potrebne.
Prisotna pa je ponovno tudi ideja, da bi bile naloge
sestavljene iz vseh razpisan ih tern. Pri tern bi se izognili
najrazlitnejSim Spekulacijam dijakov (teme se ne born ut il,
ker je bila na poizkusni maturi in drugo), pray tako pa bi
bilo molno narediti veliko bolj sploSne izpitne pole in bi
se izognili oCitkom, da se v polah zahteva prevet obrobnih
podatkov, da so prevet podrobne.
Razpravo 0 vseh odprtih vpraSanjih mature bomo
nadaljevali na Studijskih skupinah in spornladanskem
seminarju za zunanje ocenjevalce, ki ga bo pripravila RPK
za zgodovino .
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Tekmovanja

Botidar Mrevlje, Zavod RS za Solstvo

ANKETA 0 SOLSKI TEKMOVALNI POLl
Uvod

Naloge, ki so povzroCale najvec re2av

V osnovni soli je bilo januarja 2003 2e Sesric izvedeno
solsko rekmovanje iz zgodovine. Vsako lero smo se v
Srudijskih skupinah rudi pogovorili 0 rekmovalnih polah
in sisremu rekmovanja. Pri zbiranju podarkov pa smo vse
menrorje prosili za krarko anonimno ankero, v kareri smo
povpraSali 0 zahrevnosri, kakovosri in obsegu pole. Oeenjevalno lesrvico smo srrukrurirali tristopenjsko, ker smo 2eleli
dobiri osnovno povratno informaeijo, nujno potrebno za
korekture pri sesravljanju tekmovalnih pol.
205 menrorjev je vrnilo vpraSalnike. Za njihov trud in
sodelovanje se jim Se enkrat zahvaljujemo.
Anketa je zajela Se oeeno 0 nalogah, ki so uceneem
povzrocale najvec re2av. Tudi pri tem vpraSanju smo prosili
menrorje, da se odlocijo za izbor treh najbolj zahtevnih.
Na drugi strani pa smo prosili Se za oeeno treh nalog za
katere so menili, da so "dobre".
Zadnji del vpraSalnika pa je bil namenjen njihovim
pripombam in predlogom.

Tabela 2.

Tabela I.

Frekvenea odgovorov, katere naloge so rekmovalcem
povzroCale najvec te2av, ka2e, da oeene lahko razvrsrimo v
tri sku pine. V sku pi no nalog z nizko frekveneo od I do 18,
se razvrstijo naloge 1,2, 3,4,5,6,8, II, 18. Za to skupino
nalog lahko zakljuCimo, da so "povzroCale" teiave
posameznim rekmovalcem. V drugo skupino nalog, s
katerimi so imeli rekmovalci te2ave, pa so menrorji razvrstil i
per nalog: 7. 9, IS, 16 in IZ $revilo menrorjev, ki so za
navedene naloge oeenili, da so rekmovalcem povzrocale
najveC te2av, se giblje med 31 in 4Z V tretjo skupino nalog,
ki so tekmovalcem povzroCale najvec te2av, so menrorj i
razvrstili naloge 10, 12, 14. Tu gre za relarivno visoko
frekveneo odgovorov od 60 do 6 Z
Pri oeenjevanju telavnosri nalog in risrih, ki so "dobre',
smo izlocili 7 anket, ker mentorji niso zapisali oeen, zato
je numerus anketiranih Ie 198. V rej skupini nalog je za
desero 33,3 %menrorjev oeenilo, da je bila za rekmovalee
trd oreh, dvanajsto je rako oeenilo 33,8 % menrorjev in
Sririnajsto 33,3 %.
Odpira se vpraSanje, v Cem je bila telavnost navedenih
treh nalog v tekmovalni poli?

3. (prezahrevno)

I. Zahrevnost

I. (nezahteyno) 2. (primerno)

Srey. odg.
205 (100 %)

I (0,5 %)

177 (86,3 %)

27 (13,2 %)

2. Kakovosr

I (nekakovostno)

2 (primerno)

J. (zelo k.JW.osIoo)

irey.odg.
205 (100 %)

4 (2 %)

154 (75,1 %)

47 (22,9 %)

3. Obselnosr

I (premalo)

2 (primerno)

3. (preobselno)

irey. odg.
205 (100 %)

3 (1,4 %)

191 (93,2 %)

11 (5,4 %)

Iz rabele I je razvidno, da je vecina mentorjev oeenila,
da je bila zahtevnost tudi zaradi spremenjenih tekmovalnih
pogojev primerna. Enak sklep lahko sprejmemo tudi za
kakovost rekmovalne pole in obseg.

Zap. it. naloge
frekvenca %

Zap. It. naloge
frekvenca %

I.

I (0,5 %)

10. 66 (33,3 %)

2.

2 (I %)

II. 18 (9 %)

3.

6 [3 %)

12. 67 [33,8 %)

4.

7 [3,5 %)

14. 60 [30,3 %)

5. 13 [6,6 %)

IS. 47 [23) %)

6. 16 [8.1 %)

16. 23 [11,6 %)

Z 31 [IS) %)

IZ 34 [17.2 %)

8.

4 [2 %)

18. IS (7.6 %)

9. 41 [20) %)

10. naloga
Razmisli in odgovori.
Za lero 1848 pravimo, da je bilo lero revolueij v Evropi
Beseda revolucija je za velik del CloveSrva Se vedno sporna
a) Kaj pomeni beseda revolucija v oCeh ponilanih in izkoriSCanih?
b) Kaj pomeni beseda revolucija v oceh bogarih in vplivnih?
c) Kaj pomeni beseda revoluci;a za zgodovinarje?

~

Tekmovanja

Naloga je bila ovrednotena 5 3 totkami. Za tekmovanje
je bila razpisana tema iz prve polovice 19. stoletja. Utenci
v sedmem razredu osemletke, oziroma v osmem razredu
devetletke spoznavajo revolucionarno leta 1848. Avtorji
tekmovalne pole smo se odlotili, da namesto klasitnih
vpra~anj, zakaj je leta 1848 izbruhnila mart na revolucija,
kdo je sodeloval, kak~ni so bili dose2ki itd., dame ut encem
tako formulirano nalogo, da bi razmislili in odgovorili, kako
vidijo revolucijo zgodovinarji, izkori~tani in dru2bena elita.
Re~evanje te naloge zahteva od tekmovalca nedvomno
sposobnost, da strne znanje, ki ga je pridobil pri pouku, in
iz literature in se v2ivi v vlogo izkori~tanih in njihovih
pritakovanj rezultatov revolucije, v vlogo bogatih, ki se
revolucije nedvomno bOjijo in zgodovinarjev, ki
zgodovinsko dejanje preutujejo. Naloga je zahtevna, od
tekmovalca zahteva procesno razmi~ljanje ter sposobnost,
izpeljati v relativno kratkem tasu analizo in sintezo med
znanjem, ki ga ima 0 revoluciji, in konkretno 2ivljenjsko
situacijo. 5kratka, avtorji smo poskusili znanje 0 martni
revoluciji 1848 preoblikovati v 'uporabno" zanje, ki presega
zgolj transmisijsko nizanje zgodovinskih dogodkov. Morda
je vzrok za te2ave tekmovalcev pri tako oblikovanih nalogah
tudi nenavajenost na zahteve po takem natinu razmi~ljanja.

b) To je prvi program, ki zahteva samostojno Siovenijo.

c) 510venWna je v tern programu jezik uradov in

~ol.

d) Uresnititev programa bi pomenila konec habsbur~ke
monarhije.
e) Zedinjena 510venija bi bila povezana Ie 5 habsbur~ ko
dinastijo.
f) Program pomeni utrjevanje ilirske ideje.
g) Uresnititev programa bi prinesla hitrej~i gospodarski in
kulturni razvoj

12. naloga

Naloga oziroma vpra~anje zahteva, da tekmovalec med
sedmimi ponujenimi odgovori izbere Wri pravilne.
Tekmovalec je moral prepoznati v bistvu temeljne zahteve
programa Zedinjene 510venije. Vpra~ani mentorji so tudi
pripisali, da jim odbijanje totk ne ustreza. Pri tej nalogi ni
bilo predvideno odbijanje totk pat pa odbitek, te je
tekmovalec namesto ~tirih zahtevanih re~itev, izbral pet ali
~est. Vsaka naloga objektivnega tipa, ki jo sestavljajo na~i
mentorji, ima vsaj eno nalogo takega tipa. Razmi~ljanje 0
nenavajenosti re~evanja takega tipa nalog ni sprejemljivo.
Vse tri naloge, ki so bile za tekmovalce ' tr~i oreh", so
po Bloomu taksonomsko ume~tene na vi~je nivoje uporaba, analiza - sinteza - vrednotenje.
50dobna ~ola zahteva 2e danes, ~e bolj pa v naslednjih
letih razvijanje mi~ljenja tudi pri standardnem znanju.

Oglej 5i karto.

Zelo dobre naloge

a) Kje v Evropi je bila revolucija najbolj silovita?
b) Utemelji izbrane odgovore.
Naloga je bila tudi ovrednotena 5 tremi totkami. V alineji
(b) je moral tekmovalec spoznanja, ki jih je pridobil z analizo
karle, utemeljiti. Tekmovalec bi imel la2je delo, te bi imeli
m02nost, da bi bila priloga zgodovinske karle barvna. Kljub
vsemu pa menimo, da tisti tekmovalci, ki obvladajo ve~tino
branja zgodovinske karle, ne bi smeli imeti prevelikih te2av,
da bi odtitali, kje je bila revolucija najbolj silovita. Ze z
novo zasnovo zgodovine pred dobrim desetletjem in
sodobnim dojemanjem, kaj je znanje, velja spoznanje, da
je treba ob kognitivnih sposobnostih razvijati tudi spretnosti
in ve~tine. Pri zgodovini se te veWne in spretnosti gotovo
dotikajo tudi sposobnosti analize zgodovinske karle, ki je
prilagojena osnovno~olcem, analiziranja odlomkov iz virov
in literature ter odkrivanja sporotil v slikovnem gradivu.
Vpra~anji se dopolnjujeta. Utemeljitev lahko tekmovalec
trpa iz znanja in ugotovitev, kaj je odkril na karti. Te2ava je
nedvomno v zahtevi po temeljitej~em razmisleku, namesto
navajenosti iskanja odgovora v spominu in oblikovanju
odgovora.

Stev. naloge

Frekvencal %

Stev. naloge

Frekvencal %

I.

31 (15,7 %)

II.

64 (32,3 %)

2.

32 (16,2 %)

12.

7 (3,5 %)

3.

13 (6,6 %)

13.

7 (3,5 %)

4.

18 (9,1 %)

14.

17 (8,6 %)

5.

16 (8,1 %)

15.

7 (3,5 %)

6.

37 (18,7 %)

16.

16 (8,1 %)

8.

38 (19,2 %)

IZ

10 (5,1 %)

9.

32 (16,2 %)

18.

46 (23,2 %)

10.

52 (26,3 %)

Polititni program, ki si ga odkrival v prej~nji nalogi, je
poudaril zahteve, pomembne za razvoj na~ega naroda.
Med navedenimi odgovori obkr02i ~tiri pravilne.

Frekvenca razvrstitev nalog, ki naj bi bile dobre, ka2e,
da tudi pri tern sklopu razdelimo naloge v tri sku pine: z
nizko frekvenco od 7 do 17 (naloge 12, 13, IS, 16, 17 in
4). V drugo sku pi no lahko uvrstimo naloge 5 srednjo
frekvenco od 31 do 38 (naloge I, 2, 6, 8, 9). 5kupina z
vi~jo frekvenco pa vklju t uje naloge 10, II in 46.
Ce napravimo podobno analizo kot pri nalogah, ki so
bile za tekmovalce tr~i oreh, ugotovimo naslednje.

a) Uresnititev programa bi pomenila konec zgodovinskih
pokrajin.

Deseto nalogo so mentorji uvrstili med 'najtr~e' za
tekmovalce, po drugi strani pa preseneta, da je bila ta naloga

14. naloga

Tekmovanja

------oeenjena tudi kot "dobra'. Morda lahko sklepamo, da so
mentorji oeenjevali polo strokovno in kriti~no. Ugotovili
so, da je naloga PQvzro~ala tekmovalcem dolo~ene
probleme, po drugi strani pa postaja nujnost preseganja
transmisijskega znanja pri zgodovini nujnost. V pripombah
je zabeleleno tudi mnenje, da nekatera vpra~anja (naloge)
ne ~irijo znanja, pa~ pa imajo namen selekcije. Delno se s
tako oeeno strinjamo, saj je narava vsakega tekmovanja,
posebno takih z omejitvami tudi selektivna.

po svetu na velikih in malih prireditvah mnolice gledalcev
pred za~etkom sre~anj navdu~eno prepevajo drlavne himne.
Menimo, da bi tudi na~a odra~~ajo~a generacija morala
do teh simbolov drlavnosti imeti podoben odnos, drugo
pa je vpra~anje, ali so vpra~anja strukturno zmeraj najbolj~a.
Pot do standardiziranih nalog za tekmovanja je namre~
dolga.
Kakovost izpitnih in tekmovalnih pol je odvisna tudi
od sodelujo~ih.

II. naloga

Predlogi in pripombe

Natan~no preberi odlomek, ki se nana~a na leto 1848 na

Siovenskem.
"Ista usoda je zadela pohi~tvo vseh sob v pritli~ju in v
prvem nadstropju; vse je bilo razbito, pometano skozi okna
ali ~ez hodnik; lepe, dragoeene slike, obleke, posteljno perilo
so raztrgali, razlomili in vrgli v ogenj, ki je plapolal na
dvori~~u. Celo zaloge v bogati shrambi so uni~i1i. Vino v
kleteh so razbojniki, potem ko so se obilo napili, izlili iz
sodov, in kar je imelo kakr~no koli vrednost, so s pravo
slastjo in spretnostjo uni~ili in razbili.'
a) Kateri dogodki so ozna~eni v odlomku iz vira?
b) Pojasni, zakaj so bili v teh dogodkih najbolj bojeviti
pray kmetje. Izpi~i iz odlomka stavek, ki to dokazuje!
c) Kateremu soeialnemu sloju je, po tvoji presoji, pripadal
pi see tega odlomka?
d) Utemelji svojo trditev.
Odlomek je iz vira - Napad na iianski grad, iz Zgodovinske ~itanke za sedmi razred osemletke, DZS, Ljubljana 1986,
str. 34-35. Besedilo je bilo na seznamu obvezne literature, zato so ga tekmovalci dobro pozna Ii. Mentorji oeenjujejo, da so za razvijanje procesnih znanj take naloge najprimernej~e, zato so nalogo uvrstili v skupino dobrih. Naloga
je bila ovrednotena s 4 to~kami.
18. naloga
Razmisli in odgovori na

vpra~anja.

Siovenci smo leta 1991 dobili svojo drlavo in tudi svoj
denar. Na bankovcu za 1000 tolarjev je upodobljen najve~ji
slovenski pesnik, France Pre~eren.
a) Kako se imenuje pesem, ki je natisnjena na hrbtni strani
bankovca za 1000 SIT?
b) Koliko kitic prej omenjene pesmi najdemo na hrbtni
strani bankovea za 1000 SIT?
c) Pojasni, zakaj je zgoraj omenjena pes em od leta 1990
~e posebej pomembna.
Kar mala zanimivost je, da je del mentorjev nalogo
vrednotil kot dobro, del kot faktografsko. Pri zgodovini v
osnovni ~oli uresni~ujemo tudi cilje narodne identitete.
Denar, himna in zastava so razpoznavni znaki vsake stare
ali mlaj~e drlave. Morda je malo prestroga oeena, da je
odve~ vpra~anje, koliko kitic drlavne himne je na tiso~aku.
Besedilo himne tvori jedro Zdravljice. Razmislimo raje, kako

Anketo s predlogi in pripombami je vrnilo 91 (44,4 %
mentorjev). Pripombe in predloge lahko zdrulimo v nekaj
sku pin. Na prvem mestu (36 mentorjev) je opozorilo na
slab~o kakovost slikovnega grad iva in kart. Fotokopiranje
grad iva je glavni problem za kakovost tega dela tekmovalne
pole. Mentorji predlagajo, da bi bilo najbolje, ~e bi bile
karte barvne in dane v prilogo. Tudi v tekmovalni komisiji
smo le razmi~ljali 0 tem, kako re~iti to vpra~anje. Molnosti
sta dYe: izdelava pole v tiskarni ali zmanj~anje obsega
slikovnega grad iva, kar pa dodatno vpliva na kakovost pole.
Druge predloge in pripombe pa lahko razvrstimo takole:

I. Vzpodbude avtorjem tekmovalnih pol ( 10 mentorjev).
2. Organizacijsko-tehni~ni predlogi (5 mentorjev):
ponovna uvedba tristopenjskega tekmovanja, dvig kriterija za odhod na drlavno tekmovanje na 90 %doseienih
to~k, znilanje praga za bronasto priznanje zaradi
prepre~itve upadanja motivacije u~encev za dodatna dela
na podro~ju zgodovine.
Zmanj~ti obseg tekmovalne pole na ~olskem tekmovanju.
3. Predlogi in pripombe v zvezi s strukturo tekmovalne
pole (36 mentorjev).
Vsa ta sporo~ila so zelo koristna in jih lahko strnemo v
sporo~ila: ~im ve~ja identiteta med vpra~anjem in
zahtevami, zmanj~ati obseg dodatne literature, uveljaviti
~e ve~jo pestrost razli~nih tipov nalog. Eden izmed
mentorjev je celo predlagal vpeljavo naloge esejskega
tipa in ve~ odprtih nalog. Stem pa se odpre vpra~anje
enotnega ocenjevanja. Med 36 mentorji, ki so prispevali
predloge in pripombe na strukturo pole, jih je 20 izrecno
poudarilo zahtevo po ~e ve~ji natan~nosti odgovorov,
po tem, da bi predvideli vse molne odgovore ipd.
Zanimiv je tudi predlog, da je treba upo~tevati razli~nost
vrednotenja odgovorov med popravljalci. Opozoriti velja,
da je pri drulboslovju, posebno pri zgodovini, v~asih
teiko zajeti vse moine odgovore. V to~kovniku je v takih
primerih vedno opozorilo, da vrednotimo vse smiselno
pravilno zapisane odgovore. V teh primerih pa se moramo nujno zanesti na strokovno suverenost popravljalcev, saj so vsi brez izjeme zgodovinarji.
Teiave, ki spremljajo zbiranje literature, pa bodo v
prihodnje re~ene s spletnimi stranmi. Ze ob razpisu bomo
preverili telje dostopno Iiteraturo in ta besedila dali z
dovoljenjem avtorjev na spletne strani predmetne sku pine
za zgodovino.

Tekmovanja

Zlata Pastar, Boris Hajdinjak, Prva gimnazija Maribor

OD GRADU DO IVIESTA
(2. drzavno tekmovanje mladih zgodovinarjev Siovenije)
Drugo drlavno lekmovanje mladih zgodovinarjev
Siovenije je bilo 29. marca 2003 na Prvi gimnaziji v
Mariboru (ali po srednjeve~ko: 'Dalum in civilale
Marchpurge anno domini MMIII sabalhum proxima ante
domenica lelare.'). Tekmovanje mladih zgodovinarjev sla
organizirala Dru~rvo utileljev zgodovine Siovenije in Prva
gimnazija Maribor. Odlotilev 0 organizaciji lekmovanja je
bila sprejela lelo pred lem, na I. drtavnem lekmovanju v
Siovenj Gradcu.
Oblikovan je bil organizacijski odbor, ki so ga seslavljali:
predsednica organizacijskega odbora Zlala Paslar, prof.,
Barbara Arzen~ek, prof., mag. Stane Berzelak, Cvelka Bovha,
prof., Boris Hajdinjak, prof., in mag. lelka Razpornik.
Organizacijski odbor je za lekmovanje izbral lemo Od gradu
do meSla: slovenska zgodovina v visokem in poznem
srednjem veku. 0 lekmovanju, z navedbo usrrezne lileralure, smo obveslili slovenske ~ole z gimnazijskim
programom. Ze iz predprijav je bilo razvidno, da je za
lekmovanje veliko zanimanja, kar so kasneje prijave 5
~Ieviltnosljo sarno pOlrdile in presegle pritakovanja.
Na lekmovanju je sodelovalo 55 ~ol (171 lekmovaicev
in 65 mentorjev) oziroma 57 ~olskih ekip iz vseh delov
Siovenije. Skladno 5 Pravilnikom 0 lekmovanju za drtavno
srednje~olsko lekmovanje mladih zgodovinarjev Sla imeli
dYe ~oli lahko po dYe ekipi, 10 je ~ola, ki je dosegla prvo
meslo na prej~njem lekmovanju (Solski center Nova Gorica).
in ~ola organizalorka lekmovanja (Prva gimnazija Maribor).
Na ~olah so konec lela 2002 in v zatelku lela 2003 izvedli
~olska lekmovanja, najbolj~i lekmovaici pa so se uvrslili na
drtavno lekmovanje. Na ~o lskih lekmovanjih je sodelovalo
zelo veliko dijakov, kar 1125, najvet pa na ~oli organizalorki
(108 dijakov).

Organizacijski odbor je sklenil, da bo poskusil
organizirali lekmovanje brez kOlizacije lekmovaicev. Seveda
brez denarja ne gre, pa te je ~e lako velik zanos in
pripravljenosl na delo. Pred ~olo organizalorko lekmovanja
je bil skoraj najlelji del naloge pri pripravi in izvedbi
lekmovanja, zagotoviti finantna sredsrva. Pri lem smo imeli
podporo lasrne (svoje) ~ole in ravnatelja, Sretka Zorka.
Uspeli smo pridobili sponzorje in donatorje, in to dvojne,
liste, ki so prispevali dena rna sredslva za izvedbo
lekmovanja, in tisle, ki so prispevali knjilne nagrade.
Prepritani smo namret, da je premalo, da dobijo knjilne
nagrade Ie najbolje uvr~teni tekmovaici, saj si jih zaslulijo
vsi udelelenci lekmovanja: lekmovaici, ki so se pripravljali
na lekmovanje, se utili in pokazali dobro znanje, in mentorji,
ki so lekmovaice pripravili na tekmovanje. Dva dni pred
lekmovanjem smo (z deselimi dijaki na~e ~ole) vse
popoldne z navdu~enjem pripravljali knjige za tekmovaice.
Delo je bilo kar naporno, saj smo za lekmovanje dali izdelali
poseben lig lekmovanja 5 srednjeve~kim mariborskim
mesrnim petalom in vsako knjigo smo z njim rudi opremili.

Slika 2 : adlis pecalnika mesic Maribar, narejenega akali leto

1300 loriginal Pokrajinski muzej Maribar) z mariborskim meslnim
grbom, no kalerem so mestno vrota in obzidje ter golob, simbol
sv. Duha oz. patrone meslne zupnijske cerkve sv. Janeza Krstnika.

Pa vendar, denar Ie ni vse. Brez zavzetih in prizadevnih
kolegov, profesorjev Prve gimnazije Maribor, in na~ih dijakov,
zlasli dijakov lakrarnih 3. a in 3. d, verjerno lekmovanje ne
bi pOlekalo lako, kot smo si ga zamislili in tudi izvedli.
Vsem sponzorjem, donalorjem, dijakom in kolegom smo
se sicer zahvalili, ludi v billenu, ki smo ga izdali, hvalelnosl
in lepi obtUlki pa so ~e vedno motni.
Slika 1: Zadnja slran pecala Olakara II. Piemysla, kralja Ce,ke,
vojvode Avstrije, Stajerske in Koroske, mejnega grafa Moravske

in gospoda Kranjske z lisline ddo . 1273 , julij. 7. loriginol HHStA,
Dunajl . Z lepim zgodnjegotskim pecotom je ielel Otokar pokOZOli,
kalerim dezelam vlada: prikazone so z grbi no zQstavi, scitu in
konjskem ogrinjalu.

Solska avla pa je bila prostor, kjer smo tekmovaice in
mentorje zjurraj sprejeli in pozdravili. Bila je primerno
opremljena z likovnimi deli na~ih dijakov, izdelanimi v likovni
delavnici pod mentorsrvom na~e profesorice umernosrne
vzgoje Natalije Cerntec.lzdelali so likovne mOlive vitralev,
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najboljSi izmeq njih pa je bil podlaga za priznanja
lekmovalcem in porrdila memorjem, ki smo jih dali nalisnili.
Tekmovalci so lekmovali individualno, za zlala, srebrna in
bronasla priznanja. ReSevanje lekmovalnih pol pisnega dela
lekmovanja je pOlekalo kar v enajslih utilnicah, po poprej
izdelanem sedetnem redu, s pripravljenimi Siframi za
lekmovalce, da ne bi priSlo do nepolrebnih zaplelov. Pisni
del lekmovanja so nadzorovali memorji lekmovalcev.
ReSevanje pisnega dela je lrajalo eno uro. Tekmovalna pola
je obsegala 22 nalog razlitnega tipa, iz razpisa navedene
literature (objeklivnega tipa, krajSi odgovori, slikovno
gradivo, vir). Recenzijo tekmovalne pole sta opravila dr.
Andrej Hozjan in mag. Stane Berzelak. Po kontanem pisnem
delu tekmovanja so si lekmovalci malo oddahnili pred
drugim delom, del memorjev pa je zatel popravljati naloge
po poprej izdelanem totkovniku. Natin poprave nalog je
bil enak kOI na 1. drtavnem tekmovanju v Siovenj Gradcu
in je bil te tedaj vsem udeletencem (popravljalcem) zelo
vSet, saj popravljalci popravljajo Ie eno, dYe ali pa tri naloge
od celome tekmovalne pole in la natin gotovo zagotavlja
kar najvetjo objektivnost. Po kontani popravi nalog so
podalke vnesli v ratunalnik, ker je na Soli v tasu tekmovanja
delovala posebna ekipa dijakov Prve gimnazije pod
memorstvom Dagmar logar, profesorice informalike. Prva
gimnazija je pripravila tudi internetne spleme strani (il.llQ;L
/ www,orva-gimnazjja orgltekmova n ja/zgodoyj na /
zgodoyjna.aspL pod vodstvom Andreja Fertita, profesorja
informatike.
Pred tekmovalci je bil naslednji del tekmovanja, terenski
del, ki je skupaj s pisnim delom Stel za ekipno uvrslitev. Ta
del tekmovanja je bil bolj sproSten, saj je bil namen
organizalorjev tudi, da mladi iz raznih delov Siovenije
spoznajo ludi Maribor in del njegove srednjeveSke
zgodovine. Maribor je bil navduSen nad tolikSnim Stevilom
mladih srednjeSolcev, in pokroviteljstvo nad tekmovanjem
je prevzel tupan mesme obtine Maribor, Boris Sovit, ki pa
se zaradi zadrtanosti otvoritve tekmovanja ni udele2il.

Na vpraSanja terenskega dela tekmovanja so tekmovalci
odgovarjali ekipno na pOli, ki je pOlekala predvsem po
vzhodnem delu srednjeveSkega Maribora. Start je bil v avli
Prve gimnazije in ekipa je na slartu dobila delovni IiSI St. 1.
Na vpraSanja iz tega delovnega lista so ekipe odgovarjale
na pOli do cilja, kjer so ga oddale. Od slarta do cilja so
ekipe dobile na treh totkah Se rri delovne liste: delovni list
St. 2 v VileSki dvorani gradu Spodnji Maribor, ki jo je dal
na razpolago Pokrajinski muzej Maribor, delovni IiSI St. 3
pri stolnici sv. Janeza Krsmika, ki jo je dala na razpolago
Stolna tupnija Maribor, in delovni list st. 4 pri Sinagogi, ki
jo je dal na razpolago te omenjeni muzej. Na vpraSanja iz
teh delovnih listov so ekipe odgovarjale na posameznih
lotkah in jih tam tudi oddale. Za pot in odgovarjanje na
vpraSanje so ekipe imele na voljo 60 minut. NajviSje motno
Stevilo totk za posamezno ekipo je bilo 50, za celomo
ekipo na celotnem tekmovanju najvet 200 (pisni del najvet
- 3 x 50 + lerenski del najvet 50).
Delovni list st. I je zajemal vpraSanja, ki so se nanaSala
na ostanke srednjeveSkega Maribora in so kazala njegovo
vpetosl v obte znatilnosti srednjeveSkega mesta: mesmo
obzidje (potek mestnih ulic), zatetki mesta pod gradom
(nekdanji grad Zgornji Maribor na Piramidi), sedetem
Podravske ali Ptujske krajine ("Grad v Marki"), stalna
nevarnOSI potarov zaradi pretetno iz lesa zgrajenih slavb
(Florijanov steber), polotaj duhovWne in posest cerkvenih
ustanov v mestih (nekdanji Verrinjski dvorl. obrt (izvesek
obrme delavnicel. skrb za bolne in revne (nekdanji Mestni
Spital), trna smrl (1347-1352) in ponavljajote se kutne
epidemije do 18. stolelja (kutno znamenjej, mestna
samouprava (Rotovt) in vrvet trtnice (sobotna trtnica na
Glavnem rrgu).

Sliko 3: Nojslorejso znana upodobitev meslo
Moribor iz druge poloYice 17. stoletjo (G. M .
Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, 1681), ki
kaie vse glavne znaCilnosti srednjeveskega meslo:
mestno obzidje {zaeetek gradnje po 1260} s
stolpi, aba mariborska gradova, Zgornji Maribor
(prvic amenien lela 1164) no Piramidi in Spodnji
Maribor {zgrajen 1478-1481} Y seyeroyzhod·
nem kotu obzidjo, mestno zupnijsko cerkev sv.
Janezo Krstnika (zaeetek gradnje ok. 1130),
minoritski samostan {pryie amenjen 1273/ 1274}
v jugozohodnem kotu obzidja in Sinagogo (prvic
omenjena 1429, po izgonu Judov leta 1497
cerkev Vseh svetnikov) v jugovzhodnem kotu
obzidja.
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Slika 6: Risba pecata vojvode Viljema Habsburlkega z listine
ddo. 1396, februor 1., Dunoj . Zgoraj avstrijski, spodoj levo
stojerski in desno koroski grb.
Sliko 4 : Relief Gregorijanskego Krisluso 5 plemiskim donotorjem,
verjetno Bernard Ptujski It 1420) IOrmoz, zupnijska cerkev sv.
Jakoba, ok. 1400). V billenu tekmovanja je bil zaradi drugacnega
dotiranjo reliefa donator idenlifidron kat njegev ace Hartnid V.

Ptujski It pred 22 . februar 13B5).

Na vpra~anja z delovnega lista ~t. 2 so tekmovalci
odgovarjali V Vite~ki dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor.
V prvi vitrini je bil razstavljen originalni petatnik mesta
Maribor, narejen okoli leta 1300, ki ga je za tekmovanje
dal na razpolago omenjeni muzej. Ob njem so bila
postavljena vpra~anja 0 mestnih simbolih srednjeve~kega
mesta: mestni petat in mestni grb. Srednjeve~ki novci iz
zbirk muzeja so bili v naslednji vitrini in ob njih so bila
postavljena vpra~anja 0 znatilnostih srednjeve~kega
denarni~tva. Pokrajinski arhiv Maribor je za tekmovanje
posodil dye izvirni listini, ki sta bili razstavljeni v zadnji
vitrini. V zvezi njima sta bili postavljeni vpra~anji 0 materialu,
ki so ga v srednjem veku uporabljali za zapisovanje in
petatenje. Ob listini ddo. 1399, marec 12., s katero je
Bernard Ptujski ptujskim minoritom v primeru izumrtja
svojega rodu podaril nit manj kot okoli 200 kmetij, so
bila postavljena vpra~anja 0 pomenu te znamenite plemi~ke
druline, njihovem najbolj velitastnem spomeniku (romarska
cerkev na Ptujski Gori), pa tudi 0 tem, zakaj je takrat okoli
dvajset let stari Bernard le razmi~ljal 0 smrti. Druga listina
ddo. 1396, februar I., Dunaj s katero sta vojvodi Viljem in
Albreht IV. Habsbur~ki potrdila Ijutomerskim trlanom tr~ke
pravice, pa je bila izhodi~te za vpra~anja 0 znatilnostih
srednjeve~kega trga.

Okoli stolnice sv. Janeza Krstnika in v njej (od leta 1859
stolne cerkve lavantinske ~kofije) so tekmovalci odgovarjali
na vpra~anja z delovnega lista ~t. 3. Vpra~anja so zajemala
zgodovinske in umetnostnozgodovinske znatilnosti cerkve:
rozeta nad glavnim vhodom, glavna in stranski ladji ter
prezbiterij kot tudi v zunanje cerkvene zidove vzidana nagrobnika in spomenika ob njej: svetilni steber in ostanek
rimskega nagrobnika. V srednji vek nas je popeljalo nekdanje pokopali~te, ki je bilo okoli cerkve sredi mestnega
vrvela. V 21. stoletje smo stopili z rektoratom Univerze v
Mariboru in, lal, z (za na~ tas tako znatilnim) vandalizmom,
kateremu niso sveti niti nagrobniki, kaj ~ele ustvarjalnost
preteklih rodov.
Slika 7: Nagrobnik Kriltofa I.
Rajhenburlkega It 22 . juli j
1525), vzidan v vzhodni zid
zakristije (Maribor, stolnica sv.

Janeza Krstnika) . Med naj·
leije naloge teren skega dela
tekmovonja je sodilo ugotovi-

lev le'nice njegove smrti , zapi-

sane v zadnji vrsli napisa, sai
se celo v strokovni litera.uri
zaradi napacnega brania
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pojavlja letnica 152B.

Slika 5: Pergamenlna lislino

ddo . 1396, februar 1.,
Dunaj vaivod Viljema in

Albrehla za !rione ljutomera z insertirano lis'ina

ddo. 1342, julij 12., Rod·
gono in ohranjenim pecetom vajvade Viljema iz rdecego vasko (izvirnik Pokrapnski orhiv Moribor;

prej StLA Gradec) .

Odgovarjanje na vpra~anja z delovnega lista ~t. 4 je
potekalo v Sinagogi, ki stoji sredi judovskega dela
srednjeve~kega Maribora. V njenih prostorih so bila
zastavljena vpra~anja 0 hebrejski pisavi, najbolj znanem
srednjeve~kem mariborskem Judu rabinu Israelu Isserleinu
(1390 J -1460?1, duhovnem, gospodarskem in vsakdanjem
livljenju srednjeve~kih evropskih Judov ter njihovi lalostni
stalnici: pogromih.

Tekmovanja

Rezultati 2. drtavnega tekmovanja mladih zgodovinarjev
Siovenije
Ziata priznanja je doseglo 5 dijakov:
• Amadeja Stare. Gimnazija Ptuj (mentor Bo~tjan Seruga.
prof.).
• Katarina Fatur. Skofijska gimnazija Vipava (mentor Andrej
Vovk. prof.).
• Rok Dovjak. Gimnazija Vi~ (mentorica Mojca Glaser
Tehovnik. prof.).
• Mirjana Naver~nik. Prva gimnazija Maribor (mentorica
Darja Emer~it. prof.).
• Tomat Mesar. Solski center Nova Gorica (mentorici
Anastazija Bev~ar. prof. in Katja Mahor~i~. prof.).
Slika 8: Nagrobnik mariborskego rohina Ahrohama, umrlego leta

1379 {original Pokrojinski muzej Maribor}. V Sinagogi je bila
razstavlieno kopija nogrobnika. Vprasonje 0 imenu pisave no njem

je {glede na majhno llevilo pravilnih odgovorov} sodilo med
naifezio.

Srebma priznanja smo podelili dvajsetim tekmovalcem.
Bronasta priznanja so dobili vsi ostali tekmovalci 2. drtavnega tekmovanja mladih zgodovinarjev in 49 tekmovalcev.
ki so si po Pravilniku ta priznanja zagotovili te na ~olskih
tekmovanjih. vendar se niso uvrstili na drtavno tekmovanje.
Najboli~e rezultate so dosegle naslednje ekipe:

•

•

•
Sliko 9: Averz in reverz florenskega dukoto loriginal Norodni

muzej ljubljana) najdenega skupaj z naimonj 100 zlatniki iz prve
tretjine 14. stoletjo pod eno izmed his no fidevskern 'rgu. Novci
so bili nojdeni v ozgoni plasti, kor kaie no to, do je prvotna hisa
no tern prostoru zgorela v sredini 14. stole'ia. Med verjetne vzroke

poiarov v judovskem delu srednjeveskega mesic z09010vo sodi
tudi sovrastvo krscanske Evrope do Judov, ki se je naibolj pokozalo
v pogromih: obcasnih izbruhih nasilja nad Judi. Povad zo naibolj
obseien val srednjeveskih pogromov v Evropi ie bilo erne smrt
>redi 14. sloletja.

Po kon~anem ekipnem delu tekmovanja se je za~elo
deja za tretji del mentorjev. ki so za~eli popravljati naloge
terenskega dela. Rezultate so po kon~ani popravi ponovno
vnesli v ra~unalnik in vsi udeletenci so jih nestrpno pri~a
kovali. zadovoljni z lepim vremenom. ki je podkrepilo pomembnost dneva. in kosi 10m. ki so si ga resni~no zaslutili.
Osrednji trenutek tekmovanja je gotovo razglasitev rezultatov. Solska telovadnica je bila prostor. kjer se je vse za~elo
(s slavnostnim govornikom. zgodovina~em. docentom Pedago~ke fakultete v Mariboru. dr. Andrejem Hozjanom) in
tudi kon~alo na dan tekmovanja. Pred razglasitvijo rezultatov
se je tekmovalcem predstavila tudi na~a skupina Improlige
(pod mentorstvom profesorice Mojce Redjko). ki je vse
zelo navdu~ila.

1. mesto - lIato priznanje: Skofijska gimnazija Vipava
(Tibor Doles. Katarina Farur in Andrej Leban. mentor
Andrej Vovk. prof.).
2. mesto - srebmo priznanje: Solski center Nova Gorica.
ekipa I (Tomat Mesar. Mateja Prin~i~ in Anja Raku~~ek.
mentorici Anastazija Bev~ar. prof. in Katja Mahor~i~.
prof.).
J. mesto bronasto priznanje: Prva gimnazija Maribor,
ekipa I (Metka Perdan, Tonka Soba in Maja To~.
mentorica Darja Emer~i~, prof.) in Gimnazija Franca
Miklo~i~a Ljutomer (Tamara Elbl. Vanja Lebar in Matej
Stuhec, mentorica Suzana Rauter, prof.).
Vsi tekmovalci in mentorji so ob knjitnih nagradah dobili

~e priznanja in potrdila in 2. drtavno tekmovanje mladih

zgodovinarjev Siovenije je bilo zaklju~eno. Za organizatorje
je ostalo ~e marsikatero opravilo, vendar so ga z veseljem
opravili. prepri~ani, da so bili vsi udeletenci zadovoljni.
Zadovoljni smobili z njihovim poznavanjem teme in
menimo, da je bila na~a skupna pot od gradu do mesta
prijetna in za oboje koristna.

••••••••••••••••••••••••

Zavod
Republike
Siovenije
za solstvo

Tekmovanja

Janez G/obocnik, SET) Radovljica

Mednarodno
tekmovanje mladih
raziskovalcev
zgodovine

Promet
V Solskem letu 200212003 je potekalo srednjeSolsko
tekmovanje v raziskovanju novejSe slovenske zgodovine.
Organiziral ga je prizadevni organizacijski odbor, ki ga
sesetavljajo predsednik dr. Bojan Balkovec ter tlani dr. Ivan
Bernik, dr. Andreja Barle - Lakota, dr. Marina Tavtar, Angel
Cernigoj, Vojko Kunaver in Janez Globotnik v sodelovanju
z nemSko fondacijo Koerber Stiftung iz Hamburga, ki je
tudi glavni sponzor.
Okvirna tema letoSnjega tekmovanja je imela naslov
PROMET. Za mnoge je to morda presenetenje. Ali pa niti
ne. V Evropi so namret podobni naslovi le nekaj povsem
obitajnega. Sledijo sodobnim nendom, katerih bistvo je
tematski in imerdisciplinarni pristop.

Sretanje raziskovalcev
Celomo tekmovanje, ki sta mu nudila logistitno in tehnitno
podporo zlasti Zavod RS za Solstvo in Siovensko sociolosko
druStvo, se je kontalo s sklepnim sretanjem, ki je bilo konec
aprila 2003 na Fakulteti za drulbene vede v Ljubljani.
Odziv na tekmovanje je bil dober. Organizacijski odbor
je v predpisanem roku prejel 30 raziskovalnih nalog in jih
tudi ocenii. NajboljSe Stiri naloge so bile na sklepnem
sretanju predstavljene, njihovi avtorji(ce) pa so dobili
denarne nagrade. Poleg tega so bile tri avtorice najboljSih
nalog (ki so bile uspeSne tudi pri preverjanju znanja iz
angleWne ali nemStine) povabljene na sedemdnevno mednarodno sretanje, ki so se ga udelelile na zatetku avgusta
v organizaciji fondacije Koerber Stiftung v Berlinu. Dva
avtorja najbolje uvrStenih nalog pa se bosta med Solskim
letom 2003/ 2004 udelelila podobnega mednarodnega
sretanja v Latviji. Siovensko tekmovanje je namret vkljuteno
v EUROSTORY, to je mednarodna mrela, ki jo je za
vzpodbujanje mladih k raziskovanju novejSe zgodovine
ustanovila omenjena fondacija.

Vrstni red nalog
Skoraj za polovico raziskovalnih nalog lahko trdimo, da
so bile narejene na zavidljivem strokovnem nivoju z zelo
zanimivimi in izvirnimi naslovi. Ziasti je treba pohvaliti
avtorja in mentorici zmagovite naloge PrevozniStvo nekoe

in danes. V njej sta avtorja Bojana Stekar in Andrej Vovk iz
Vipave na izjemno zanimiv in slikovit natin predstavila
izginjajote navade in obieaje na Siovenskem, ki so povezani
s prevozniStvom ter danaSnjo obliko nansporta - avtoprevozniStvom.
PrevozniStvo je bilo v preteklosti pomemben poklic. Se
pred sto leti so furmani v tedanji drulbi tvorili nekaksno
subkulturo. Furmanske druline so imele viSji status od
navadnih kmetov. PoveCini so bile premolnejSe in nasploh
so predstavljale viSji sloj. Kot sta ugotovila avtorja, pa danes
avtoprevozniStvo ni vet cenjen poklic, bolj je pomembna
izobrazba in zato se vedno vee famov, ki jih slulba voznika
zanima, raje odlota za studij na univerzah, saj lahko z
diplomo zaslulijo precej vet, kot bi, te bi bili Soferji.
Nagrajene naloge
Naslov

Avtor/-lea

Sola

MentorI -lea

i. PrevozniStvo Irena Ipavee
nekoc in
Polona Kete
danes

Skofijska
gimnazija
Vipava

Bojana Stekar
Andrej Vovk

2. Romanja pri Maja Tos
Sveti trojiei
(Z rolnim
veneem do
leetovega
srea)

Prva gimnazija
Maribor

Blanka
PokerSnik

3. Promel,
Lendava in
prihodnosl

Silvija Magdi~ Dvojezi~na
Jasmina KoroSa srednja Sola
Doris Kocon
Lendava

3. Devianmo

Jure

obnaSanje
v promelU

Golobi~

Gimnazija ViC
Ljubljana

Vesna SaSic
Goentar
Matja!
PojanSek

Tema za mlsko leto 200312004
V tem solskem letu bo naslov raziskovalne teme MLADI
IN NASIUE. Ponebno jo bo usmeriti v nekatere smeri, ki
bodo vsebovale zgodovinski in socioloski vidik. Npr:
• Nasilje v Sportu
• Nasilje v prometu
Spolno nadlegovanje
• RevWna-nasilje?
• Nasilje v Sola h
• Odklonsko ravnanje (npr: oblaCenje, friziranje, okraSevanje na prvinski natin)
Prvi odmevi kalejo, da bo tema zaradi svoje aktualnosti
pritegnila Se vee mladih raziskovalcev kot v preteklih letih.
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Tekmovanja

Drago Zalar, Osnovna sola Trtic

SODELOVANJE NA NATECAJU

ZGODOVINSKO KLAS]E
Tako kot po drugih osnovnih Solah smo tudi na naSi
Soli v preteklem Solskem letu prejeli pisno povabilo DZS za
sodelovanju k natetaju Zgodovinsko klasje.
Tema natetaja Franeozi v vaSem domatem kraju se mi
je zdela pisana na kol0 raziskovalnemu delu, s katerim se
ukvarjajo utenei pri zgodovinskem krolku, to je spoznavanju
in preutevanju preteklosti domatega kraja.
Naloga, da raziStemo, kakSne sledi so ostale v Tr1itu za
franeoskimi vojaki iz tasa Napoleona in lIirskih provine,
torej poiskati morebitne materialne dokaze 0 navzotnosti
Franeozov v naSem kraju ali pa zbrati tim vet informaeij 0
tej temi, ki jih hrani Ijudsko izrotilo, je bila dobrodoSla
dopolnitev naSega sieerSnjega raziskovalnega dela.
Utenee, ki obiskujejo zgodovinski krolek, sem seznanil
sterno natetaja, s knjigo, ki je izSla pri DZS, in z molnostjo,
da na natetaju sodeluje tudi kdo izmed njih. Za projekt se
je takoj navduSil AljoSa Paurevic, utenee 8. razreda.
Z u~eneem sva se uvodoma torej dogovorila za metodo10Ska izhodiSta njegove raziskovalne naloge. Definirala sva,
kakSne informacije iSte in kje jih bo poskuSaI pridobiti. Posebno
pozornost sva namenila zbiranju Ijudskega izrotila. Za lalje
raziskovalno dele z informatorji je utenec dobil tudi diktafon.
Sieer pa sva se dogovorila, da me lahko seznanja z napredovanjem raziskovalnega dela tudi prek interneta. Kot mentor
sern irnel tako vselej molnost slediti nastajanju raziskovalne
naloge in u~enea tudi usrnerjati pri njegovem delu.
Poudariti moram, da je utenee moje besede, da verjamem vanj, v njegove sposobnosti, med raziskovalnim delom
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vedno znova potrjeval z zavzetostjo in iznajdljivostjo ter
samostojnostjo in me prijetno presenetal. Ko je ob enem
izmed obiskov v Tr1iSkem muzeju izvedel, da so ravno takrat
v Trli~u naSIi uniformo, za katero so domnevali, da je
pripadala franeoskegemu vojaku iz tasa llirskih provine, mi
je takoj po internetni poSti poslal fotografiji uniforme in
njen podroben opis. Se naslednji dan, ko me je poiskal v
Soli in mi 0 tern pripovedoval, je yes larel. Poseben dogodek
zanj pa je bil tudi najin skupni obisk ljubelja, obmotja,
kjer so potekali boji med avstrijskimi in franeoskimi vojaki.
Morebitne lokaeije teh bojev je tudi fotografiral.
Zakljutek lanskoletnega natetaja Zgodovinsko klasje in
seveda I. nagrada, ki jo je AljoSa Paurevic prejel za svojo
raziskovalno nalogo, bosta tako zanj ostala nepozabna
dogodka. Tudi franeoska vojaSka krogla, ki mu jo je podaril
Janez Svajneer, je naredila svoje. Zalolba DZS pa je tudi
izjemno dobro zastavila in izpeljala zakljutno ekskurzijo.
Obisk Vojnega muzeja v logateu, podelitev nagrad in nato
terenski ogled bojiSta med Franeozi in Avstrijei blizu
Razdrtega, so omogotili, da so utenei, kot tudi njihovi
mentorji, ob koneu ekskurzije odsli domov polni zanimivih
vtisov in z leljo, da bi se kaj podobnega Se kdaj ponovilo.
l.etoSnji natetaj Zgodovinsko klasje so nekateri u~enci na
naSi osnovni Soli le zelo nestrpno pritakovali. Interesentov je
letos vet kot dovolj, delovne vneme pa tudi. Z gotovostjo
lahko retem, da se je natetaj Zgodovinsko klasje med u~enci
na naSi Soli lepo prijel, in verjamem, da bo tako ostalo tudi v
prihodnje.
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Zgodnji Siovani.
Zgodnjesrednjeveska
loncenina na obrobju
vzhodnih Alp.
Uredil Mitja Gu~tin. Narodni muzej.
Ljubljana 2002. 195 strani, zemljevidi,
slike, fotografije in tabele.
Knjigo Zgodnji Siovani je izdal Narodni muzej v ljubljani,
avtorji pa v njej predstavljajo zlasti novejSe materialne
preostanke, ki so bili odkopani v zadnjih desetih letih ob
gradnji novih avtoeest v Sioveniji. Knjigo sestavljajo uvod,

• ••
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ki ga je napisal urednik dr. Mitja GuStin, in Stiri poglavja. V
prvem so predstavljene najdbe iz Prekmurja, drugo
obravnava Stajersko in tretje osrednjo in zahodno Siovenijo.
V zadnjem poglavju Varia so predstavljene Se posamezne
najdbe iz Siovenije, HlVaSke, Avstrije, SlovaSke in Madlarske,
ki jih pripisujejo zgodnjim Siovanom. Knjigo pa zakljutuje
izbor literature k obravnavani tematiki, ki ga je pripravil dr.
Timotej Knific.
PIVO poglavje je posveteno najdiS~em v Prekmurju, ki
so bila odkrita ob gradnji nove avtoeeste, in sieer:
•

Pod Kotom - jug pri Krogu

NajdiS~e se nahaja med vasema Krog in Bakovei. StarejSe
najdbe segajo v tas bakrene in bronaste dobe, iz obdobja
zgodnjega srednjega veka pa je bila najdena slovanska

Porocila, ocene, mnenja
zemljanka z ostanki keramitnih posod, oglja, kamnitih oblic,
kosti, vreten, leleznega predmeta, verjetno Sila, in drugih
najdb. Najdeno gradivo se, glede na podobne najdbe na
SlovaSkem v Nitri, na Madlarskem, v BaW in Banatu ter v
Spodnjih Hotah, Novi tabli in Kome - bazi razlaga kot
staroslovansko iz tasa od sredine 6. do konca Z stoletja.
•

Kotare - baza pri

Murski Soboti

Tu je bilo najdenih 38 slovanskih objektov razlitnih
oblik. Med njimi so pravokotne in kvadratne jame z zaobljenimi vogali in okrogle ter ovalne jame, jame nepravilnih
oblik. Vkopi teh jam so plitki, globlje pa je zaslediti pri
vodnjakih in shrambnih jamah. V jamah so naSIi 19anino,
odlomke keramike in kamnite obi ice.
Objekte okroglih in pravokotnih oblik opredeljujejo kot
bivanjske in gospodarske stavbe tudi glede na primerjavo s
podobnimi objekti iz sosednjih drlav. Najdeni keramitni
predmeti spadajo v starejSe naselitveno obdobje od druge
polovice 6. do prve polovice Z stoletja (rotno izdelana
lontenina brez ali z zelo abstraktnimi ornamenti, znatilna
keramika tega tasa so tudi glineni okrogli pekati) in v mlajSe
(lontenina z ornamenti ali brez, med ornamenti prevladuje
snop ravnih linij, vtasih v kombinaciji z valovnico). Zgodovinsko se najdbe ujemajo z drugim selitvenim valom po
letu 568.
•

Grofovsko

pri Murski Soboti

Grofovsko je obdelovalna ravnica na julnem robu
Murske Sobote. ArheoloSke najdbe segajo v bronasto dobo
in v zgodnji srednji vek. V slednjega sodi 25 vkopanih
objektov in eno kuriSte,lontenina in lelezna okrasna ploSta
konjske opreme. Najdbe sodijo v tas med Z in 9. stoletjem.
•

Krog - Zabnjek

pri Murski Soboti

V gramoznici Zabnjek jugovzhodno od naselja Krog so
naSIi odlomek keramike. Domnevajo, da se tu nahaja tudi
naselbina, ki pa Se ni odkopana. Odlomek sodi med
najstarejse do sedaj znane najdbe iz zgodnjega srednjega
veka na Siovenskem, dati ran pa je v konec 6. ali zatetek Z
stoletja.
•

Pod Kotom - cesta

Gre za najdiSte na nasi avtoceste Vutja vas - Beltinci
med vasema Krog in Bakovci. ArheoloSke najdbe segajo v
tas prazgodovine, rimskega obdobja in zgodnjega srednjega
veka. Iz obdobja zgodnjega srednjega veka so naSIi slovansko keramiko z ornamentom neenakomerno narejenih
valovnic, vetinoma vetpasnih. Narejene so iz vet vrezov,
obrobljene tudi z vodoravnimi vrezi nad valovnicami in
pod njimi. Lontenina je bila izdelana rotno in na potasi
vrtetem se lontarskem vretenu. Podobno keramiko so naSIi
tudi na slovaSkih, moravskih in madlarskih najdiStih iz Z
stoletja.
•

Nova tabla

pri Murski Soboti

Nova tabla leli ob SoboSkem jezeru. NajstarejSe

arheoloSke najdbe tega najdiSta segajo v bakreno dobo,
veliko najdb sega tudi v starejSo lelezno dobo, nekaj tudi
v rimsko obdobje, najmlajSe pa v zgodnji srednji vek in
pripadajo Siovanom.
Iz obdobja zgodnjega srednjega veka so naSli vet kot
80 zemljank in jam, odlomke lontenine, livalske kosti,
lelezne predmete in odlomke stekla.
Po obliki prevladuje podolgovat tip zemljank s Se
ohranjenim ovalnim tiorisom velikosti 5-6 X 2,5-3 m.
Segajo od 0,15 do I m v globino. NaSIi so vetje Stevilo
keramitnih loncev in pekatev. Ostala posoda je bila verjetno
organskega izvora. Pekat je najbolj znatilna slovanska
posoda v zgodnjem srednjem veku. Gre za neokraSeno
keramitno posodo, ki jo iz najdiSta pri Novi tabli dati ramo
v konec 6. in zatetek Z stoletja.
Lontenino iz Nove table razvrStajo v dYe skupini, ki se
razlikujeta po obliki ustij posod.
I.

skupina je starejSa in vetinoma rotno izdelana. Ustja
so neizrazita, posoda je grobo izdelana, najdeni so bili
razlitni odtenki rjave barYe, kraSenje je redko in skromno.
Lonce razvrStajo v 5 vrst. Prva so preprosti vitki lontki s
komaj izvihanim ustjem (to je najstarejSa posoda, ki
sodi v praSki tip). Druga so Siroki lonci z izvihanim ustjem
ter z zaobljenim ali poSevno odrezanim robom. Tretja
skupina so lonci s pokontnim ustjem in razSirjenim
ramenom. V tetrto skupino sodijo visoki vitki lonci z
razSirjenim ramenom in zaprtim in nekoliko izvihanim
ustjem. V zadnjo, peto skupino pa sodijo lonci s Sirokim
in motno izvihanim ustjem.
II. skupino predstavljajo lonci, ki so bili sprva Se prostorotno izdelani, nato dodelani na lontarskem vretenu,
najmlajSi pa v celoti izdelani na lontarskem vretenu.
Ustja loncev so izrazito oblikovana, barva pa v razlitnih
odtenkih sive in trne. Vetina loncev je tudi okraSenih z
vodoravnimi glavnitastimi pasovi, s pasovi valovnic,
nekateri tudi z vrezanimi trtami ali zaporednimi
glavnitastimi vbodi.

Na temelju najdb iz Nove table lahko govorimo 0
horizomu Murska Sobota I, ki sega v konec 6. in zatetek
Z stoletja. Sem uvrStamo vse pekate in lonce I. sku pine.
Horizom Murska Sobota 2 pa sega v 8. in 9. stoletje. Sem
uvrStajo lonce II. sku pine, ki so bolj natantno izdelani,
okraSeni in imajo izrazitejSa ustja. Pekatev ne zasledimo
vet, lonci pa so izdelani na lontarskem vretenu.
Pri Novi tabli je bil najden najvetji do sedaj znani
kompleks zgodnje srednjeveSke slovanske naselbine na tleh
danaSnje Siovenije. Gre za naselitev na terasi Mure oz. na
ravnini Murskega polja.
Prvo starejSe obdobje sega v tas drugega slovanskega
vala naselitve v drugi polovici 6. stoletja. Zanj so znatilni
preprosto rotno izdelani in vetinoma neokraSeni lonci in
pekati. Slednje so verjetno uporabljali za suSenje lita,
preden so ga zmleli na lrmljah ali v molnarjih. Poselitev, ki
jo datirajo v prvo polovico Z stoletja, se pomakne nekoliko
na vzhod, lonci so Se vedno rotno izdelani in na obmotju
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ustja dodelani na lontarskem vretenu. Mlaj~e obdobje sega
v drugo polovico Z in na zatetek 8. stoletja, ko so lonci
izdelani te na vretel1jJ in okra~eni z valovnicami ali
horizontalnimi pasovi. V tern tasu je glavna oblika bivali~t
ova Ina zemljanka, v en em primeru z ognji~tem. V
najmlaj~em horizontu se naselbina pomakne nekoliko na
zahod proti staremu potoku Dobe!. Zemlianke tega tasa
so nepravilnih oblik do okroglih in plitko vkopanih. Najdene
pa so tudi stavbe, grajene 5 pomotjo kolov.
V drugi polovici Z stoletja in ~e boli v 8. stoletju se
poselitev v vzhodnih Alpah zgosti. Uveljavi se okras
lontenine z valovnico, ki je prevzeta od romanskega
prebivalstva. Redke najdbe se zatnejo pojavljati cudi na
vi~inskih najdi~tih in niso vet omejene Ie na ravnino kot v
starej~ih obdobjih
Drugo poglavje je namenjeno najdbam na Stajerskem.
Znana je najdba zgodnjesrednjeve~kega groba v Brstju pri
Pcuju. Brstje leti na dravski terasi. Ob Dornavski cesti proti
Rogoznici so na~1i te v sedemdesetih letih rimsko grobi~te.
Med latenskodobnimi najdbami so na~1i glinasti lontek, v
njegovi blitini pa setgane tlove~ke kosti in bronasto
zapesmico. Raziskave so pokazale, da kosti, lontek in
zapesmica ne sodijo v tas mlaj~e telezne dobe in Rimljanov,
ampak v zgodnji srednji vek. Poleg opisanega groba iz
zgodnjega srednjega veka so na tern obmotju na~1i ~e
skeleme grobove na desnem bregu Drave [Spodnja Hajdina,
Turni~te pri Ptuju) in na levem bregu Drave [Pcujski grad, t.
i. sveti~te na grajskem gritu pri Pcuju, ob cerkvi sv. Jurija na
Pcuju, Sredi~te ob Dravil.
Nato sledimo najdi~tem slovanske poselitve jutno od
Maribora. Do le-teh so bile znane posamezne najdbe stavb
v starej~ih poznoantitnih utrdbah in tlorisi slovanskih stavb
na blejski Pristavi.
Pri Slivnici so na~1i ostanke zgodnjesrednjeve~ke keramike in dveh zemljank. Na temeljih teh zemljank so kasneje
zgradili dva nova objekta. V eni od zemljank so na~1i
kamenje, ki bi bilo lahko ostanek ognji~ta ali kamnitega
tlaka. Podobne ostanke kamenja groblja so na~li cudi veni
od zemljank pri Sp. Hotah. Tu so zemljanke na~1i leta 1997;
pri starem naselbinskem jedru in sedetu prafare. Najdene
so bile tri zemljanke, hrambna jama in ognji~te. V t. i.
zemljanki I, ki je bila dolga 2,55, ~iroka 1,6 in globoka 42
em, so naSH keramiko, oglje in steklo. Zgrajena je bila v
smeri V-Z. Na dnu zemljanke so na~1i plast oglja, kar morda
kate na njeno unitenje v poiaru. Zemljanke v Sp. Hotah
so bile deloma vkopane v rimsko naselbinsko plast,
predstavljajo pa prvi dokaz obstoja slovanskih blvaliS~ na
naSih tleh.
Na Pobretju pri Mariboru so na~1i jamo z dvema
slovanskima posodama. Na Antikovem gradi~tu pri Juri~ni
vasi na jugovzhodnih obronkih Pohorja so na~1i vantitnih
stavbah ostanke naselitve iz 8. in 9. stoletja. Predstavljajo
jih odlomki keramike. Podobno izrabo antitnih stavb lahko
zasledimo ~e na Tinju nad loko pri Zusmu, Zbelovski gori
in Brinjevi gori.
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Siovansko grobi~te so na~1i v Zgornjem Dupleku in sodi
v 8. in vetinoma v 9. stoletje.
Najdbe iz Slivnice in Sp. Hot sodijo v Z do 9. stoletje.
V tretjem poglavju so predstavljena najdi~ta iz osrednje
in zahodne Siovenije. V Dragomlju pri Domtalah so na
trasi avtoceste Blagovica-Sentjakob poleg najdb iz neolitika
in bronaste dobe, odkrili tudi ostanke naselbine iz
zgodnjega srednjega veka. Iz obdobja bronaste dobe so
na~1i veliko naselbino in dYe depojski najdbi polizdelkov
iz bakra in brona. V tas zgodnjega srednjega veka pa
uv~tajo ostanke naselbine, kamnitega tlakovanja in ostanke
keramitnih posod. Prevladujejo enostavni lonci z zaobljenim
ali ravno zaklju~enim motno izvihanim ustjem. Naselbino
ume~tajo v tas od konca Z do prve polovice 10. stoletja.
V Podgorici so ob gradnji avtocesmega odseka Sentjakob-Blagovica na~1i ~e najdbe iz bronaste in telezne dobe
ter ostanke zgodnjesrednjeve~ke zemljanke z ostanki keramitnih posod. Te so bile v glavnem neokra~ene, redke pa
so bile okra~ene z enojno valovnico ali glavnitastim tlebljenjem. Na polju pri vaseh Zagorica pri Velikem Gabru in
Bit so na~1i ostanke rimskodobne in zgodnjesrednjeve~ke
naselbine. Na lesene hi~e katejo sklopi stojk z jamami.
Pomembno je cudi arheolo~ko najdi~te na pobotjih hriba,
kjer stoji grad Mokronog. Pod ru~evinami srednjeve~kega
gradu so na~1i ostanke naselbine iz 5. stoletja, ki je pripadala
staroselskim Vlahom, pa tudi dragoceno keramitno gradivo.
Na sosednjem Vrajskem bregu pa so na~1i slovanske grobove
iz Z stoletja. Domneva se, da so se Siovani naselili med
staroseice. Najdbe keramike katejo, da so sprva oboji
izdelovali vsak svojo vrsto keramike. Siovanska je izdelana
rotno brez lontarskega vretena. Nato so oboji drug od
drugega prevzeli znanja glede izdelave lontenine. Siovani
so prevzeli predvsem lontarsko vreteno in natin okra~evanja,
pa cudi nove oblike posod, na kar katejo najdbe iz razlitnih
najdi~t po drtavi, staroseici pa obliko z izrazitim vratom in
svetleto "masmo" povr~ino posod, na kar katejo najdbe iz
Mokronoga. Na Camberku nad Cerovim logom na
Gorjancih so na~1i slovansko groMte, ki ga glede na grobne
pridatke uvr~tamo v karantansko skupino tasovno pa v 9.
stoletje. Pridatke predstavljajo prstani [eden od prstanov je
okra~en z iztoltenimi pikami in je primerljiv 5 prstani,
najdenimi v Gradi~tu nad Ba~ljem), uhani [npr. polmesetasti
uhani iz bronaste tice, ki se zakljutijo 5 steklenimi jagodamil,
keramitni lontki, telezni noti. Na ledini Repeic blizu Mosta
pri Soti so na~1i dva keramitna lonca iz zgodnjesrednjeve~kega slovanskega obdobja. Sta rotno izdelana, slabo
tgana in okra~ena z valovnico. V zgodnjesrednjeve~ki
slovanski tas z zahoda Siovenije uvr~tamo ~e grobove ob
cerkvi sv. Urha v Tolminu in 5 Petin na Sentvi~ki planoti.
V zadnjem poglavju

z naslovom Varia dr. Timotej Knific

pi~e 0 lontenini v zgodnjesrednjeve~kih grobovih na tleh
dana~nje Siovenije. Do sedaj je bilo najdenih 17 tak~nih

grobi~t. Gre za slovansko lontenino, ki jo predstavljajo
globoki lonci z izvihanimi ustji in ravno odrezanim dnom.
Izdelani so bili na lontarskih vretenih na rotni pogon.
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Zunanja povr~ina je lepo zglajena, okra~eni so z razlitno
razporejenimi vrezanimi enojnimi valovnicami in snopi
valovnic, ki so jih izdelali z lontarskimi glavniki. Najdemo
tudi okraske v obliki tlebitev in vbodov, ki so jih izdelali z
lontarskim glavnikom ali konitastim orodjem. Prevladujejo
lrije barvni odtenki, in sicer svedo rjava, temno siva in trna.
Grobne pridatke iz raziskanih 17 grobi~t razvr~tamo v lri
kulturne tipe:
•

karanranska oz. ketla~ka kulturna skupina (gorenjska
najdi~ta),

•

karanransko-ketla~ka kullUrna skupina z elemenri karo-

•

lin~ke in moravske kullUre (Roje pri Moravtah, Pu~tava
pri Starem lrgu).
belobrdska kullUrna skupina (PlUjski grad).

Lontenino iz raziskanih grobov pa uvr~tamo v l. i.
'podonavski tip', ki ga povezujejo s Siovani Z in 8. stoletja, pri
nas pa to lontenino datirajo v drugo polovico 8. in 9. stoletje.
Lonca iz Turni~ta in Brezij nad Zretami uvrS(amo v l. i. 'poti~ki
tip' iz Z in 8. stoletja, ki je znatilen za avarske grobove.
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V prispeveku Zeljka Tomitica so opisi keramike iz
zgodnjesrednjeve~kih grobov celinskega dela HrvaSke tudi

z najdbami iz Belega Brda vzhodno od Osijeka. Sledi
prispevek z opisom keramike iz Dtakova, nadalje 0 pregledu
raziskav zgodnjesrednjeve~ke keramike na Stajerskem, 0
zgodnjesrednjeve~ki naselbini na P611inbergu pri Steinzu
na zahodnem Stajerskem, 0 oblikah slovanske keramike v
Gornji Avslriji, 0 keramiki iz Lebenyja - Kaszas-domb na
Madtarskem, 0 novej~ih raziskavah najstarej~e slovanske
keramike na Moravskem in v Nitry-Sindolky na Slova~kem.
S temi prispevki se lahko najdbe keramike na tleh Siovenije
primerjalno povete s so(asnimi sorodnimi najdbami v
sosedslVu. Knjigo zaklju(uje izbor literature k obravnavani
tematiki, ki ga je prispeval dr. Timotej Knific.
Menim, da predstavlja knjiga temeljno delo 0 novej~ih
raziskavah iz zgodnjesrednjeve~ke slovanske zgodovine in
da pomembno zapolnjuje in dopolnjuje naSe vedenje 0
zgodovini Alpskih Siovanov. Kot taka sodi v vsako ~olsko
knjitnico.
Vilma Brodnik
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Zemlja pod vasimi
nogami. Arheologija
na avtocestah
Siovenije. Vodnik po
najdiscih.
Zbirka Dnevi evropske kulturne
dediscine, Zavod za varstvo
kulturne dediscine Siovenije 2003,
287 strani, stevilne fotografije,
rekonstrukcije, tlorisi, nacrti, risbe.
Knjiga je iz~la v zbirki Dnevi evropske kullUrne dediWne,
ki jo izdaja Zavod za varslVO kulturne dediWne Siovenije.
Posvetena je desetletju arheolo~kih raziskav ob gradnji
slovenskih avtocesl. Uvod je napisal dr. Bojan Djuri(
predavatelj na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete
v Ljubljani, sicer pa vodja celolnih arheolo~kih izkopavanj
ob gradnji avtocesl. Zavod RS za varslVO naravne in kullUrne
dediWne (sedaj Javni zavod RS za varslVo kulturne dedi~(ine
ali na kratko Zavod za varslVO kulturne dediWne Siovenije)
je namre( usranovil Sku pi no za arheologijo na avtocestah
Siovenije (SAAS). katere predsednik je dr. BOjan Djuric. Njen
namen je koordinirati in uporabljati enoten metodolo~ki
pristop varovanja arheolo~ke dedi~(ine, s postopoma se
uveljavljajo(imi novimi metodami in tehnikami v arheologiji.
Uveljavili so lUdi poseben model varovanja arheolo~ke
dedi~(ine. Stem modelom so uveljavili zanesljive tehnike
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ugotavljanja motnih arheolo~kih najdiK S tehniko
sistemati(nega povr~inskega pregleda z zajemanjem 10
odstotkov vseh artefaktov na povr~ini so analizirali yes
prostor gradnje avtoceste in dolo(ili njegov arheolo~ki
potenCial. Obmo(ja motnih najdb so ~e dodalno ugotavljali
z namenskim arheolo~kim aerosnemanjem. Uporabljena
je bila lUdi tehnika zajemanja podatkov v obliki totalnega
povr~inskega pregleda v mreti kvadratov 10 X 10 m,
stratifikacijo po so dolotali s tesmimi jarki velikosti I X I
m. V pomo( so bile lUdi kombinirane geofizikalne tehnike
kartiranja (geoelektrika, magnetometrija, georadar) zlasti pri
grajenih gradi~tih rimskega obdobja, manj pri prazgodovinskih in zgodnjesrednjeve~kih najdiWh.
Knjigo nadaljuje poglavje z naslovom Vodnik po izbranih
najdi~(ih. V njem so opisana pomembnej~a arheolo~ka
najdi~(a, dopolnjena 5 fotografijami pomembnih najdb in
rekonsrrukcijami. Tako lahko sledimo tivljenju v poznopaleolitskem taboru lovcev in nabiralcev pod dana~njim
Zemonom pri Vipavi, v katerem je ~e posebej zanimiva
najdba dveh kamnin, ki sta obojestransko okra~eni z
geomelrijskimi vzorci. Sledi opis bakrenodobne naselbine
na Hardeku v Siovenskih goricah, ki so bile v tern tasu (Z
in 6. tisotletje pro Kr.) gosto naseljene. Najdbe uvr~(ajo v
lasinjsko kulturo, ki se je razprostirala v severovzhodni
Sioveniji, v zahodni HrvaSki, zahodni Madtarski in vzhodni
Avsrriji. Na najdi~(u Pod kotom - jug pri Murski Soboti so
odkopali do sedaj najstarej~e znano bakrenodobno grobi~
te, v katerem so umrle pokopavali v lon(enih tarah.
Ugotovljeno je bilo, da je bila skoraj polovica umrlih otrok,
kar kate na veliko umrljivosl. Iz ostankov kosti pa je bilo
lUdi motno oceniti povpre(no tivljenjsko dobo, ki je bila
okoli 30 let, pa tudi patoloSke spremembe in veliko podhranjenosl. Za nekatere pokope so zna(ilni tudi grobni dodatki
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v obliki se2ganih 2ivalskih kosti in drobnih predmetov.
MoSkim so pridaii kosti rdeeega jelena, goveda, koz in ovc,
len skarn, goveda, koz i~ ovc, otrokom pa pollje hiSice ter
kosti koz in ove. Na ledini Loka pri Ruhni vasi ob Krki so
naSli ostanke naselbine starejSe bronaste dobe v nilini do sedaj so bile znane Ie viSinske naselbine tega obdobja
(1700-1500 pro Kr.). Naselbino so sestavljale posamezne
kmetije z vee objekti, naSIi so ostanke pramenaste keramike,
lrmelj in bronastega srpa. V Rogozi pod Pohorjem so nasii
ostanke bronastodobne naselbine z lesenimi stanovanjskimi
in gospodarskimi stavbami. Skozi naselbino je vodila tudi
tlakovana pot, kar je enkratna najdba tega obdobja na naSih
tleh. Bogat urbanizem uv~ea naselbino med najpomembnejSe
bronastodobne najdbe pri nas. V Novi tabli pri Murski
Soboti so naSli grobiSce starejSe lelezne dobe z grobno
arhitekturo, ki je bila na naSih tleh prvic odkrita. Gre za
larne grobove, ki so bili zamejeni z okroglimi ali Stirioglatimi
obodnimi jarki. Na najdiScu Kotare julno od Murske Sobote so naSIi ostanke keltske hiSe, ki jo po znacilnostih
lahko primerjamo z ostalimi najdbarni v nilini lelecih
keltskih hiS, najdenih v vzhodni Evropi. Gre za pravokotne
zemljanke z dvokapno streho, med katerimi imajo nekatere
tudi manjSo stopnico. Predstavljajo prve najdbe tovrstnih
keltskih koc na naSih tleh. Zelo pomembna je tudi najdba
rimske vojaSke utrdbe pri Obrelju. Gre za zgodnjerimsko
vojaSko utrdbo iz easov osvajanja Panonije. Pomeni doslej
edino tovrstno najdbo tega obdobja izven Galije in
Germanije. Z utrdbo so nadzirali cestno povezavo med
Siscio, Emono in Aquilejo. V utrdbi so naSIi ostanke lesenih
vojaSkih barak, vodnjaka, kruSnih peci in talilnih peei za
2elezovo rudo, latrine, amfore za vino in olje, terro sigillato,
silose za lito, obrtne delavnice, povezane z usnjarstvom
idr. Utrdba je bila zgrajena med letoma 14 in 13 pro Kr.,
opustili pa so jo po porazu panonskega upora proti Rimljanom med letoma 6 in 9.
Zanimivo najdbo iz rimskih casov so naSIi tudi pri
Zagorici blizu Velikega Gabra v t. i. Dobski uvali. Gre za
ostanke rimske kmecke naselbine, ki je upravno spadala
pod municipij Neviodunum. V rimsko obdobje sodi tudi
najdba ostankov vojaSke opekarne na ledini lIovca pri
Vranskem. Kot ledinsko ime Se danes pove, je bilo na
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Zgodba
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obmoeju dovolj surovin za izdelavo opeke, kot so glina,
voda in les. Odkopali so ostanke dveh peei za 19anje opeke.
Najdbe pricajo, da so izdelovali navadne opeke pa tudi
znamenito rimsko streSno opeko - tegulo. Opekarna je
lelala ob drtavni cesti med Emono in Celejo, uspevala pa
med koncem I. in koncem 2. stoletja. Proizvodnja je vrh
dosegla v drugi polovici 2. stoletja, ko je bila na tleh
danaSnje Locice pri Polzeli nastanjena II. italska legija. Opeka
iz opekarne je bila ligosana z ligi te legije zato sklepamo,
da so v opekarni izdelovali opeko za njene potrebe. Ko je
legija odSla v Lauriacum (danaSnji Enns v Avstriji), so
opekarno opustili. Med najpomembnejSe najdbe ob gradnji
avtocest pa sodijo najdbe ostankov zgodnjesrednjeveSkih
slovanskih zemljank. Do sedaj najvecje znano najdiSce je
iz Nove table pri Murski Soboti, kjer so naSli okoli 80
ostankov zemljank in jam, ki so slulile kot shrambe in
delovni prostori. Zemljanke so imele ovalno obliko, ki je
znaeilna za severozahodne dele slovanskega sveta. Naselje
je bilo naseljeno od konca 6. stoletja, v easu same priselitve,
pa do 9. stoletja (podrobneje glejte poroeilo 0 knjigi
Zgodnji Siovani).
Drugi del knjige predstavlja obselen katalog arheoloSkih
najdiSc, odkopanih v casu projekta gradnje avtocest po
celi drtavi. Obsega opis kar 101 najdiSea s fotografijami,
urejen pa je po abecednem redu. Opozoriti velja tudi na
barvne oznake pri vsakem najdiSeu. Gre namree za razlicne
barve, s katerimi v arheologiji oznacujejo posamezno
obdobje. Prazgodovinska najdiSea so tako oznaeena z
zeleno barvo, antiena z rdeeo in srednjeveSka z modro barvo.
ArheoloSka izkopavanja ob gradnji avtocest so
obelodanila posamezna najdiSea za obdobja, ki pri nas do
sedaj niso bila poznana, ali pa so osvetlila le poznana
obdobja z najdbami, ki so pomembna tudi v evropskem ali
svetovnem merilu. Zato bi bilo pray, da pri obravnavi
prazgodovinskega obdobja, podobe iz 2ivljenja tedanjih
Ijudi prikazujemo na primerih, najdenih na tleh danaSnje
Siovenije. V knjigi so opisani in predstavljeni z odlienimi
rekonstrukcijami v poglavju z naslovom Vodnik po izbranih
najdiSeih.
Vilma Brodnik

••••••••••••••••••••••

• ••••

neandertalcevi piscalki.

Zbirka Podobe znanosti, videokaseta, dolzina 13 minut, Zalozba ZRC, ZRC SAZU.
Zalolba ZRC ZRC SAZU je leta 1997 v zbirki Podobe
znanosti izdala 13 minut dolg izobralevalni videofilm z
naslovom Zgodba 0 neandertaleevi piSealki. Izobra2evalni
videofilm pripoveduje 0 najdbi domnevne do sedaj
najstarejSe znane piScalke na svetu, ki jo pripisujejo
neandertalcu. Leta 1995 sta jo naSla arheologa dr. Ivan

Turk in Janez Dirjec v najdiSeu iz starejSe kamene dobe, ki
se v Ijudskem jeziku imenuje Divje babe, leli pa blizu kraja
Reka v dolini reke Idrijce. V jami so skozi vee 10.000 ali
celo 100.000 let nastale vee kot 12 m debele usedline, v
katerih so odkopali tudi kromanjoneeve koSeene konice,
predvsem pa sledi neandertalca. Poleg piScalke so naSIi
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tudi njegova kamnita orodja in ostanke ognjiS~. PiScalka je
izdelana iz stegnenice mladega jamskega medveda, v katero
so izvrtali 4 luknje, 2 sta. celi 2 pa polovicni. Za ve~jo
nazornost je v videofilmu prikazan tudi nacin izdelave
kamnitega orodja in predvsem pg~alke, na katero tudi
zaigrajo. Stara je okoli 45.000 let. Videofilm na zanimiv in
privla~en na~in prikazuje arheoloSka izkopavanja in postop-

ke rekonstrukcije, na temelju katerih tudi lahko spoznavamo,
kaj se je v preteklosti zgodilo. Dopolnjuje ga Se videofilm z
naslovom Po sledovih pra~loveka v idrijskem hribovju, ki
ga je v zbirki Podobe znanosti pray tako izdala Zalolba
ZRC, ZRC SAZU. lzobralevalna videofilma sta primerna za
uporabo v osnovnih in srednjih Solah.
Vilma Brodnik
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Splosno zensko
drustvo 1901-1945:
od dobrih deklet do
feministk.
Ljubljana: Arhiv Republike
Siavenije, 2003, 575 strani.
Zavedajte se, da se z;vljenje ni fele z I'am; zacelo, "'go
da smo me starejfe ;n najstarejfe ze pripravile or,,"
zemljo ;n baste ve ccz cas - takrat ie starej!e i1l
llajstarej!e - izrocale zorMlC, poscjan' ;11 plod"e njive
mlaj!i'" i1l najmlaj!;", v nadaljnjo obdelavo.
Minka Govcbr, iz pisma leta 1949

leta 2001 je minilo 100 let od
o~"otlNSkOo'UI
ustanovitve SploSnega slovenskega
••'M'·'W
....0
lenskega druStva. V Arhivu Republike
Siovenije so ob tej prilolnosti pripraviii odmevno razstavo 0 njegovem
delovanju. Rezultat nadaljnjih raziskovanj je obselen zbornik, ki ga je
Arhiv Republike Siovenije izdal v
za~etku aprila 2003. S ~Ianki je v
zborniku sodelovalo 30 avtorjev, ki
so svoje prispevke objavili v 13
sklopih. Zbornik ima povzetke clankov v angleSkem jeziku
in dodana kazala: kazalo sodelavk in sodelavcev, kazalo z
naslovi virov, literature in casopisov, imensko kazalo in
kazalo slik.
Kot je zapisano v uvodu, so prispevki nastajali na podlagi
preucevanja arhivskega, casopisnega, literarnega in drugega
gradiva. Raziskovali so predvsem SploSno slovensko lensko
druStvo, vendar so v prvem sklopu btetki tenskega giban;a
na S/ovenskem predstavljene raziskave 0 dogajanjih,
povezanih z lenskimi gibanji in zahtevami na Siovenskem
pred ustanovitvijo druStva. Naslednji sklop prispevkov
obravnava de/ovan;e druStva s predstavitvijo clanstva ter
njegovih najvidnejSih in zaslulnih predstavnic, losipine
Vidmar, Franje Tavcar, Minke Govekar, Minke GaSperlin in
MaSe Grom. Sledijo sklopi, v katerih so predstavljene clanice
glede na svojo profesijo, kot feministke - Angela Vode,

Alojzija Stebi, Cirila Stebi PleSko, utite/pee in profesoriee
- Vita Zupancic in lerica Zemljan, zdravniee - Eleonora
lenko Groyer, Ana Zalokar, pravniee. prve slovenske pesniee
in pisate/iiee - Marija Kmet, Ernestina lelovSek, lea Fatur,
Marica Strnad, Vida leraj, ljudmila Prunk Utva, glasbenice,
poStne in obtinske uradnice - Manica Koman, Romana
Vasic. Sklop iensko tasopis;e in novinarstvo predstavlja
lenske casopise na Siovenskem, ki so izhajali do leta 1914,
in sicer Siovenka, NaSa gospodinja, Siovenska lena in tenski
list ter Zenski svet in vec casopisov, ki so izhajali Ie kratek
cas oz. kot priloge drugim casopisom. Poleg casopisov so
predstavljene Se Marica NadliSek Bartol kot urednica Slovenke, prva poklicna novinarka Ivanka Anlic Klemencic in
Pavia Hocevar v vlogi uciteljice, publicistke in feministke.
Moski niso mogli biti ciani SploSnega lenskega druStva, so
pa k druStvu pristopili kot podporni in ustanovni ciani.
DruStvu so darovali veliko knjig in imeli brezplacna javna
predavanja. Vkljucevanje moSkih v druStvo je predstavljeno
v clanku Podporni tlani SploSnega tenskega druStva.
Zbornik prikazuje tudi delovanje drugih tenskih druStev
in podrulnic SploSnega lenskega druStva na Siovenskem
do leta 1941 - npr. SploSno slovensko lensko druStvo v
Celju in Mariborsko lensko druStvo, Siovensko krScansko
lensko zvezo in druge. Zbornik zakljucuje clanek Vloga
tensk v deklaracijskem gibanju, ki je v obravnavanem obdobju povezovalo vsa slovenska lenska druStva.
Zbornik 0 SploSnem slovenskem lenskem druStvu je
pomemben prispevek k razumevanju danaSnjega drulbenega, kulturnega, politicnega, socialnega polotaja tensk
na Siovenskem kakor tudi k iskanju sledi danaSnjih tenskih
zdrutenj v preteklosti.
Mag. Franceska tumer
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Etnolog
Glasnik Siavenskega etnagrafskega
muzeja, letnik 11 (62), leta 2001.
Vsebuje: Studije a zenskah, strani
15-194.
Osrednji tematski sklop II. letnika Etnologa, ki je izSel
v letu 2001, je namenjen izvirnim humanisticnim in drutbo-
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slovnim studijam 0 lenskah. V
sklopu ienske je objavljenih 10
wanstvenih prispevkov.
Velanku Pritevanja imen 0 alpET ~ 0 LO G
skih Slovankah je avtor Gorazd
Makarovit raziskoval alpskoslovanska osebna imena kot vir 0 vrednotenju in drulbenem odnosu do zgodnjesrednjeveskih slovanskih prebivalk
vzhodnoalpskih pokrajin. Avtor je
izhajal iz dejstva, da osebno ime
osebe izrata odnos tistih, ki so dajali ime, do imenovanih,
tako moskih kot tensk. Ker so se tenska imena najveekrat
razlikovala od moskih, je avtor postavil trditev, da je v njih
vsebovan tudi razlieen, drutbeno uveljavljen odnos do obeh
spolov. Avtor ugotavlja, da se odnos do tensk, ki se kate
tudi v njihovem poimenovanju, lahko raziskuje v obdobju
pred vplivom krseanstva, saj je z uvedbo individualnih krstov
krseanstvo zahtevalo imenovanja po svetnikih in svetnieah,
izjemoma so dovoljevali Ie germanska imena, za katera pa
najbrt niso vedeli, da izvirajo iz predkrseanske kulture. V
pisnih srednjeveskih virih, povezanih z alpskimi Siovani, je
bilo najdenih slabih stiristo osebnih slovanskih imen, a Ie
ena petina od teh tenskih. Avtor je raziskovanje omejil Ie
na imena, ki izratajo odnos do tensk, v primeru negotovosti
ali domneve je na to posebej opozoril. V naslednjih dveh
poglavjih avtor predstavlja pritevanja slovanskih osebnih
imen v krajevnih imenih (npr. kraj Radoslavei - osebno
ime Radoslav), pritevanja slovanskih osebnih imen v
priimkih (npr. priimek Boranie iz osebnega imena Boran,
priimek Ziodej iz naziva za hudiea ali po osebnem imenu
Zolodeil. Avtor je ugotovil, da nasteti primeri katejo, da so

tako krajj kot priimki dobili ime po moSkem in ne po
tenskem imenu. To kate na podeenjevalni drutbeni odnos
do lensk. Avtor ni nasel niti en ega danes na Siovenskem
navadnega priimka, za katerega bi bilo mogoee z gotovostjo
trditi, da izvira iz izprieanega alpskoslovanskega tenskega
imena. Tudi prieevanja virov, v katerih so zapisana tenska
imena, npr. zgodnjesrednjeveski zgodovinski spis iz leta
871 0 pokristjanjevanju Bavarcev in Karantaneev, (edajski
evangeliar, bratovSCinske knjige oz. nekrologi, doloeno
katejo na manjSo pravno in drutbeno veljavo tensk,
vendar relativno, odvisno od drutbene plasti, iz katere je
izhajala. In kaj izratajo pomeni alpskoslovanskih tenskih
imen? Malostevilna imena katejo na zunanji videz oz.
lepoto, npr. (mika, Vraniea, !.epa. Najstevilenejsa je skupina
tenskih imen, v katerih so izratene osebne sposobnosti
(eenjena je bila krepost, postavnost, pripravnost in prizadevnost) in znatajske lastnosti (eenjena je bila tako
radolivost in veselost kot ponitnost in skromnost). ki so
jih posamezniee imele ali pa so si tel eli, da bi jih imele,
npr. Dobronega, Budislava, Tihomira, Miriea idr. V nadaljevanju je avtor predstavil primere enakih imen tako za moske
kot tenske (kar se je dogajalo Ie izjemoma). primere tenskih
in moskih imen sarno po spolno oblikovanih konenieah

(do imenovancev in imenovank se pogosto kate enak

odnos). imena iz enakih pomenskih osnov (spol ni enako
vrednoten) in imena, pri katerih spol ni doloeljiv. V zakljueku
studije avtor ugotavlja, da je bil za alpskoslovansko drutbo
pomembnejsi drutbeni polotaj in tisti, ki je dolotalokvir

tivljenjskih usod, pravic in doltnosti, in ne spolna
pripadnosl
Darja Mihelit je v prvem delu elanka Udeletba tena v
kazenskih procesih (Piran, 1302-1325) opisala motno
udeletbo tene v kaznivih dejanjih v mestu Piran po doloeilih piranskih zakonikov. V nadaljevanju prikate konkretne
izvime zapise 0 sodnih proeesih v Piranu. (Ianek kate, da
se je tenska pOjavila v vlogi krivke v prekrskih proti mestni
skupnosti (npr. sekanje sadnega drevja in suhih ali zelenih
trt brez dovoljenja v easu od mihaelovega do martinovega,
skrivna prodaja soli), kot krivka prekrskov proti someseanom
(npr. moralni prekrski, oskodovanje someseanovega imetja,
fizieno ogrotanje drugih). kot predmet ali lrtev moralnih
prekrskov in fizienih deliktov (npr. posilstvo). Na konkretnih
primerih so prikazane kazni, ki so sledile za storjena kazniva
dejanja.
Aleksandra SerSe je v elanku Evangelijsko tensko
druStvo v Ljub/jani 1856-1945 na temelju arhivskega
grad iva v Arhivu Republike Siovenije in Zgodovinskem
arhivu Ljubljana raziskala delovanje najstarejsega lenskega
drustva pri nas. Avtoriea je predstavila drutbenopolitiene
razmere, v katerih so evangelieanke, veeinoma priseljenke
(ni se raziskano, ali so v drustvu sploh delovale Siovenke
ali so bile elaniee Ie nemske in sviearske priseljenke).
ustanovile prvo lensko drustvo pri nas. Evangelieanke so
se zdrutile v drustvo predvsem zato, da bi pomagale eloveku
v stiski. Zato je bil osnovni eilj drustva usmerjen v humanitamo delovanje, ne zgolj evangelieanom, ampak tudi Ijudem
drugih veroizpovedi - vsem, ki so potrebovali pomoe.
Avtoriea je predstavila vodje drustva, njihovo finaneno
poslovanje in kasnejse delovanje ter vlogo drustva na prosvetnem in kultumem podroeju.
Razkorak med idealnim in dejanskim tivljenjem v easu
po drugi svetovni vojni do leta 1951 je v elanku Sem
delavka, mati in gospodinja opisala Nina Vodopivec
Mojca IYmsak je v elanku Zgodbe z obrobja analizirala
spomine koroskih podetelskih tensk, ki so izsli v zbirki
Tako smo tiveli, tivljenjepisi koroskih Sioveneev I -5. V
prvem poglavju prikate specifiene elemente, ki so vplivali
na spolno in prostorsko delitev dela. V nadaljevanju predstavi tipiena lenska dela, vezana na notranjost hiSe - pritiganje ognja, drutinske tehte, kuhanje, pospravljanje, sivanje,
in dela, vezana na obhiSni prostor - obdelovanje zelenjavnega vrta in kosnja. V naslednjem poglavju avtoriea
predstavi potek noseenosti in rojevanje otrok, njihovo
vzgojo in Stevilo s posebnim poudarkom na skrbi za otroka
ter v zadnjem spolno vzgojo otroi<.
Martina Repine v elanku Perice v Boljuncu predstavi
tivljenje perie v tej vasi pri Trstu, kjer je ta obrt bila najdlje
ohranjena, in sieer do konea sedemdesetih let dvajsetega
stoletja. Raziskava temelji na ustnih prieevanjih zadnje
generaeije se tiveeih perie in predstavlja tedenski delovni
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ciklus peric - prevzem perila, namakanje, lehto, spiranje,
su~enje in vra~anje perila.
Pololaj lensk na Kozjan!ikem in Bizeljskem v prvi polovici
dvajsetega stoletja (~Ianek je v angle~kem jeziku) je predstavila Aneta Svetieva v ~Ianku ienske v tradicijski kulturi
Bizeljskega in Kozjanskega. Avtorica je ugorovila, da je
bil pololaj lenske odvisen v veliki meri od njenega premolenjskega stanja in je predstavljal tradicionalni vzorec va~ke
skupnosti v zvezi s pololajem spolov, v katerem je prevladalo
mo~ko na~elo.

Marjetka Golet Kauth: je v ~Ianku Odsev pravnega
pololaja in livljenjskih razmer lensk v slovenskih Ijudskih
in drulinskih baladah skozi izbrane pesmi raziskovala vloge,
ki jih je imela lenska v drulini - h~i, nevesta, snaha, ta~~a,

lena, mati, h~i, sestra, detomorilka. Poleg tega je posku~ala
dokazati tudi povezavo med lensko kot junakinjo pesmi
(subjekt pesmi) in posredovalko pesmi (subjekt petja), tj.
pevke, ki so pesmi pele.
Aleksander Bo~kovic je v ~Ianku AfriSke zgodbe -

podobe tensk v antropologiji in populami kulturi(~lanek
v angle~kem jeziku) predstavillivljenje podsaharskih afri~kih
lensk. Ugotovil je, da se tudi v tern delu sveta pogledi na
lenske skozi ~as spreminjajo, saj so v novej~em ~asu lenske
vse bolj odkrite, svobodne in mo~ne osebnosti.
Ralf Ceplak Menein je v ~Ianku Obrezovanje deklic

- obred inieiaeije ali mutenje in pohabljanje?predstavil
problematiko obrezovanja lensk in vrste obrezovan;' kar
vse izvira iz pradavnine in je ~e danes raz~irjeno v mnogih
drulbah po vsem svetu, ponekod kljub uradni prepovedi.
Mag. Franceska Zumer
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Kriznik

Zbirke nalog objektivnega tipa CELINE SVETA
IN ZCiODOVINA 8.
Racunalni~ki

izobrazevalni program, 2003.

Avtor Bo~tjan Krilnik se je lotil zanimive naloge. Zaveda
se, da je treba pri pouku upo~tevati razli~ne pristope, da je
vedno premalo razli ~nih, a zanimivih nalog. Verjerno se je
zato odlo~iI, da izda zbirke nalog objektivnega tipa. Naloge
segajo na podro~je geografije in zgodovine. Programe lahko
naro~ite elektronsko na naslovu: http://jzobrazevanje
.2Oforfree,com kjer so tudi njihovi opisi in druge informacije.
Verno, da u~enci marsikatero nalogo raje napravijo s
pomo~jo ra~unalnika kot pa v zvezku, delovnem zvezku,

ipd. Za programe sva s kolegico odlo~ili, ker sva s pomocjo
predstavitvenih strani na spletu ocenili, da so naloge
zanimive, uporabne in primerne za utrjevanje u ~ ne snovi.
V nadaljevanju born opisala programe, namenjene
pouku zgodovine. Avtorja lahko pohvalim zaradi pristopa
in skrbi za popestritev pouka. Njegovo dele je, kolikor vern,
prvo tovrsrno, ki je namenjeno u~encem 8 . razreda
devetlerne osnovne ~ole. Pri sestavljanju nalog naj bi
uporabljal spodaj navedeno literaturo, ki je citirana tudi v
samih programih.
• Marrin, I. (2002). Kratka ilustrirana zgodovina Siovencev.
Zalolba Mladinska knjiga, Ljubljana.
• Kronika ~Iove~tva. Zalolba Mladinska knjiga, Ljubljana,
1996.
• Leksikon Cankarjeve zalolbe. Cankarjeva zalolba,
Ljubljana, 1994.
• Skraba, G. (2002). Vzpon me~~anstva, zgodovina za Z
razred osnovne ~ole, zgodovina za 8. razred devetlerne
osnovne ~ole. Delovni zvezek. Modrijan, Ljubljana.

V seznamu uporabljene literature pog re~am veljavna
za pouk zgodovine v tern razredu. Pray tako bi
bilo dobro, da bi avtor uporabljal tudi veljavni u~ni na~rt
in bi bile vaje bolj v skladu z njim.
u~benika

Pouku zgodovine v omenjenem razredu so namenjeni
trije ra~unalni~ki programi: Zgodovina 8, I. del, Zgodovina
8, 2. del in Zgodovina 8, J. del. Naslovi poglavij in
podpoglavij v posameznih programih so povzeti po
delovnem zvezku Vzpon me~canstva Gabrijele Skraba in
so enaki naslovom iz u ~ benika Vzpon me~~anstva Maje
Zvanut in Petra Vodopivca.
Prvi program Zgodovina 8, I. del sestavljata poglavji
Evropa in svet na pragu novega veka in Stoletja vojn - za
staro pravdo, vero in domovino. Program ustreza prvim
petim tematskim sklopom veljavnega u~nega na~rta.
Drugi program Zgodovina 8, 2. del je namenjen poglavjema Barok in absolutizem ter Konec starega reda in ustreza
6. in Z tematskemu sklopu.
Tretji program Zgodovina 8, J. del obravnava poglavji
Vzpon me~~anstva in Zmagoslavje me~~anstva, obsega
ostale tematske sklope oz. obdobje od dunajskega kongresa
do za~etka prve svetovne vojne.
Zgradba programov je podobna. V vseh so naloge
sestavljene tako, da u~enec dopolnjuje besedilo, povezuje
pojme, izbira pravilne odgovore, se odlo~a, ali je trditev
pravilna ali ne. Ra~unalni~ki program nato preveri, ali je
u~enec re$il nalogo pray ali narobe, ga opozori na napake

Poloiaj

zgodovine

v tujih

in iih ludi sam aVlOmalicno popravi. Skoda ie, da popravljeni
rezultati niso oznaCeni z drugo barvo, da bi uCenec natanko
vede!, kje je napravil napako.
Programi imajo ~e nekatere druge pomanjkljivosti. Najvecja je ta, da nimajo kazal, s katerimi bi izbral zelene naloge
oziroma teme. Ko vstopi~ v program, mora~ opraviti vse
naloge naenkrat. Uporaba posameznega programa je
omejena, ker se lahko uporablja Ie v celoti, tj. od zaCetka

solskih

sistemih

do konca, ne more~ pa vanj vstopiti Ie pri tistih nalogah, ki
jih potrebuje~ pri doloceni temi. Nalog za posamezno temo
je premalo. Z njimi se ne preveri vecine temeljnih standardov
znanja, zapisanih v veljavnem ucnem nacrtu. Ucenec lahko
re~i vse naloge v programu prej kot v 20 minutah. Vecina
nalog je prevec podobnih nalogam iz delovnega zvezka
Vzpon me~canstva Gabrijele Skraba. Nekatere re~itve, ki jih
ponuja program, pa so napacne.
Mirjam Sinkovec
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Dr Manfred Meyer, Georg-Eckert Institut v Braunschweigu

ZGODOVINA ZA 21. STOLETJE:
POUK ZGODOVINE NA BAVARSKIH GIMNAZIJAH*
Nadvse raznoliko nem~ko ~olstvo ima na zacetku 21.
stoletja predvsem eno skupno tocko: v vseh oblikah ~ol
prihaja do notranje reforme, za katero se javnost sicer
pretirano ne zanima, ki pa je kljub temu najvecja reforma
po tisti v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, morda
celo temeljitej~a od tiste. Ta proces zadeva tudi bavarske
gimnazije in stem posredno pouk zgodovine. Zato ga bomo
v sledecem orisu pouka zgodovine na bavarskih gimnazijah
~e posebej upo~tevali.

I Uvod: temeljne znatilnosti
bavarskega solstva in
gimnazij
Najprej moramo povedati nekaj besed 0 bavarskem
~olstvu znotraj nem~kega ~olskega sistema. Le-ta je dokaj

zapleten in se zato ne zdi nepregleden sarno zunanjim
opazovalcem, ampak pogosto tudi Ijudem, ki se ukvarjajo
s ~olstvom. V Zvezni republiki Nemciji je ~estnajst zveznih
deze!, ki so v razmerju do zvezne drtave obdrtale popolno
suverenost predvsem na dveh podrocjih. Poleg policijske
suverenosti imajo zvezne drtave namrec tudi suverenost
na podrocju izobrazevanja, ki jo tako v odnosu do drtave
kot v medsebojnih odnosih Ijubosumno varujejo. Po drugi
strani pa posamezne zvezne dezele povezujejo tako
dolocene tradicionalne znacilnosti iz nem~ke zgodovine
izobrazevanja (npr. obstoj gimnazije) kot tudi ureditve, ki
so bile sprejete na stalni Konferenci kulturnih ministrov
nem~kih zveznih detel od sedemdesetih let naprej.
K povezovalnim elementom nadalje sodi tudi predstava
o tristopenjskosti ~olskega sistema med otro~kim vrtcem
(ki ~e ne spada k ~oli) in univerzo. V tako imenovani ~tiriletni
"primarni stopnji" (Primarstufe) oziroma osnovni ~oli
otrokom od priblitno ~estega leta naprej posredujemo
temeljna znanja na podrocju branja, pisanja in racunanja.
Temu sledi tako imenovana 'prva sekundarna stopnja"
(Sekundarstufe I), v katero sodijo leta med petim in desetim
Prevod: Sandra Baumgartner

letom izobratevanja; ucenec, ki je uspe~no koncal to
stopnjo, ima tako imenovano 'srednje~olsko izobrazbo"
(mittlerer Bildungsabschluss) oziroma "malo maturo"
(mittlere Reife), ki je porn em ben pogoj za vecino poklicnih
~ol na srednji ravni. V tako imenovani "drugi sekundarni
stopnji" (Sekundarstufe II)' ki obsega cas od enajstega do
trinajstega (v nekaterih zveznih dezelah tudi sarno do
dvanajstega) ~olskega leta, lahko ucenec pridobi 'splo~no
zrelost za visoko~olski ~tudij" (allgemeine Hochschulreife)
ali opravi maturo (Abitur), ki je pogoj za vpis na univerzo.
Le smo povsem natancni, je celotnemu nem~kemu ~olstvu
skupna sarno osnovna ~ola; posamezne sekundarne stopnje
se izvajajo na zelo razlicne nacine in tudi znotraj
posameznih zveznih dezel vodijo do razlicne ~olske
izobrazbe dokaj zavite in raznolike poti.
Ena glavnih tock diskusije 0 ~olstvu je pri tern alternativa
med neke vrste srednje~olskim centrom (Gesamtschule),
ki ga naceloma obiskujejo vsi ucenci prve sekundarne
stopnje, in "tridelnim ~olskim sistemom", ki po osnovni
~oli razlikuje med gimnazijo, realko in Ijudsko ~olo. Zvezna
detela Bavarska je s svojo izrazito konzervativno izobrazevalno politiko najodlocnej~i prista~ tridelnega ~olskega sistema;
srednje~olski centri so v tej zvezni deteli Ie redke eksoticne
izjeme. Ker pa smo imeli s srednje~olskimi centri, predvsem
v dezelah s socialdemokratsko vecino, te ~tevilne negativne
izku~nje, je Ie malo verjetno, da se bo to, kljub revolucionarnemu duhu, ki trenutno vlada v ~olskem sistemu, kmalu
spremenilo.
Vodilno mesto vsekakor ~e naprej ohranja bavarska
gimnazija, ki na splo~no velja za najzahtevnej~o splo~no
izobrazevalno ~olo v Nemciji. 5 tern je povezano tudi
dejstvo, da na Bavarskem Ie relativno majhen delet ~olskega
letnika opravi maturo, namrec 19 odstotkov, medtem ko
velja za celotno Nemcijo 25 odstotkov. V gimnazijo se
sicer vpi~e vi~ji delet peto~olcev, priblizno 34 odstotkov,
vendar veliko ucencem ~ole ne uspe dokoncati, zato kasneje
obiskujejo druge ~ole ali pa po desetem letu ~olanja
zapustijo gimnazijo in se odlocijo za poklicno izobrazbo.
Dobro znan zahtevnostni nivo bavarskih gimnazij, ki
marsikomu vse prepogosto nazene strah v kosti, je med
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drugim zagotovljen s pomotjo tako imenovane enotne
mature, torej zakljudiega izpita ob koncu 13. leta ~olanja,
pri temer naloge za vse gifnnazije sestavi bavarsko ministrstvo za kulturo.
Kot splo~en okvir, po katerem se ravna gimnazijski pouk
zgodovine, sluti sledeti opis bavarske gimnazije: to je ~ola
za intelektualno najbolj nadarjeno tetrtino ~olskega letnika,
ki traja devet let (te utenec ne ponavlja nobenega letnika,
vendar se pogosto zgodi, da gal. Utenci vstopajo v gimnazijo ponavadi kot deset- ali enajstletni otroci in jo vetinoma
zapustijo kot devetnajst- ali dvajsetletni mladi odrasli z
opravljeno maturo, da bi zateli pridobivati znanstveno
izobrazbo na univerzi. Moramo pa upo~tevati tudi dejstvo,
da vsekakor pomemben del utencev po desetem razredu,
torej nekje pri ~estnajstih, gimnazijo s kontano srednje~olsko izobrazbo zapusti.
Kljub temu pa je temeljni namen gimnazije, da svoje
absolvente pripravi na ~tudij, jih torej seznani z znanstvenimi
osnovami, kar naj bi jim omogotilo uspe~en ~tudij.ln sicer
~tudij vseh mogotih predmetov. Sicer obstajajo razlitne
vrste gimnazij, ene npr. dajejo vetji poudarek matematiki
ali naravoslovju, druge pa vzpodbujajo predvsem utenje
tujih jezikov. Toda vsi maturanti lahko kasneje ~tudirajo
kateri koli predmet. Torej je v ospredju ~e vedno ideja, da
gimnazije zagotavljajo splo~no znanje in splo~en razvoj
osebnosti, za specializacijo pa naj bi poskrbele ~ele univerze.
V tem smislu je gimnazija po svojih temeljnih natelih ~e
vedno zavezana novohumanistitnemu izobratevalnemu
idealu Wilhelma von Humboldta, ki je pred priblitno dvesto
leti v Nemtiji vpeljal to vrsto ~ol, tetudi je danes zaradi
diferenciacije znanja pod specializiranim strokovnim znanjem pogosto Ie ~e tetko prepoznati splo~no izobratenost.
Kajti v praksi poutujemo lotene predmete - odvisno od
starosti utencev devet do trinajst ali celo ~tirinajst predmetOY: nem~ki jezik in knjitevnost, tuje jezike, matematiko in
razlitne naravoslovne predmete, drutboslovne predmete
in ~e nekaj drugih. Gimnazijski utitelji dobijo na univerzi v
primerjavi z utitelji drugih vrst ~ol poudarjeno strokovno
in znanstveno izobrazbo. Saj so vendar strokovnjaki za
najmanj dva ~olska predmeta, ki imajo poleg tega ~e dobro
pedago~ko in didaktitno izobrazbo. Bavarski utitelji zgodovine so vetinoma torej preizku~eni zgodovinarji, ki so
najvetkrat ~tudirali ~e nem~tino ali kak tuj jezik in ki
smatrajo, da je podajanje strokovnega znanja zelo pomembno za njihovo predstavo 0 samih sebi, ne da bi pri tem
zanemarjali pedago~ko stran poklica.

II Organizacijsko mesto
predmeta zgodovina V sklopu
gimnazijskih utnih predmetov
Predmet zgodovina je torej eden izmed mnogih in v
razmerju do jezikovnih in matematicno-naravoslovnih
predmetov zagotovO ne najpomembnej~i. Kljub temu pa
je znal v bavarskih gimnazijah vedno ohraniti nekak~no
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samoumevnost, to se pravi, da ni bil degradiran na nekak~en
delni predmet v sklopu sorodnih predmetov, kot se je to
zgodilo v nekaterih drugih zveznih detelah, ki se od tedaj
pona~ajo z blagoglasnimi predmeti, kot so drutboslovje,
politologija in podobno. Poleg tega mora vsak bavarski
gimnazijec v vecini razredov obiskovati pouk zgodovine tudi to v Nemciji nikakor ni samo po sebi umevno. Trenutno
se pouk zgodovine zatne v ~estem razredu, to pomeni, da
ucenci samo v petem razredu nimajo zgodovine, sicer pa
jih stem predmetom razveseljujemo ali mucimo vse do
mature. Vendar bo v ~olskem letu 200312004 v peti razred
vpeljan nov ucni nacrt, ki ga bomo potem z vsakim novim
~olskim letom prenesli v vi~ji razred. V okviru te novosti se
bomo morali na veliko talost uciteljev zgodovine
odpovedati pouku zgodovine v ~estem razredu, in sicer v skladu z dana~njim casom - v prid novega predmeta,
imenovanega "informatika". Kljub temu pa bo tudi ~e potem
na Bavarskem vet pouka zgodovine kot v vecini drugih
zveznih dete!. Sploh pa pomeni ta redukcija v bistvu samo
vrnitev na stanje v bavarskih gimnazijah pred letom 1992.
Povsem konkretno je organizacijski okvir za pouk zgodovine, ki ga vsem ~olam predpisuje bavarsko ministrstvo
za kulturo, sledec: pouk zgodovine se zacne s sedmim
razredom, torej ko imajo ucenci priblitno dvanajst let, in
se nadaljuje do mature. Pri tem ima bavarski gimnazijec
pouk zgodovine ponavadi dYe od skupno tridesetih do
~tiriintridesetih utnih ur na teden. Ti dye uri vetinoma nista
povezani, temvec sta razporejeni cez teden in ume~ceni
med druge predmete. Kajti tradicija poucevanja na nem~kih
~olah se razlikuje od nacina poutevanja, ki ga gojijo v
mnogih drugih drtavah: posamezni predmeti obsegajo enD
do ~est ur pouka na teden, ~olska ura traja 45 minut. Pri
tem se predmeti ne izmenjujejo v dalj~ih tasovnih obdobjih
("v bloku"), ampak ponavadi vsako uro. Ucno dopoldne
vsakega ucenca sestavlja ~est ucnih ur, v tem casu imajo
utenci po vseh pravilih dva priblitno tetrturna odmora, po
vsaki drugi uri. Eden ali dva popoldneva sta namenjena
ucnim uram, ki jih ni mogoce razporediti v dopoldanski
cas. Tak~en sistem ima med drugim poleg prednosti, da ga
z lahkoto organiziramo, tudi to prednost, da ostane ucencu
po vsebinsko dokaj raznolikem dopoldnevu povecini na
razpolago yes popoldan za samostojno delo. Po drugi strani
pa pogosto razbije med seboj povezana podrotja, otetkoci
povezavo med sorodnimi predmeti (I. i. "interdisciplinarni
pouk") ali pa povzroca tetave pri razlotevanju posameznih
predmetov med seboj. Poleg tega se tudi posamezne ure
zelo razlikujejo med seboj; ucitelj, ki ima dopoldansko uro
zgodovine po tetkem testu iz francoWne v razredu s
~tevilnimi ucenci, bo imel opraviti z Ie omejeno dojemljivimi
ucenci.
To ~e toliko bolj, ker sodi zgodovina, razen v obeh
zadnjih ~olskih letih (0 teh vet kasneje), k predmetom tako
rekot nitjega ranga. Med petim in enajstim razredom se
predmeti namrec delijo na tiste, pri katerih se pgejo ~olske
kontrolne naloge (Schulaufgabefacher), torej na nekak~ne
"glavne premete", in na tiste, ki jih je treba zgolj opraviti, ce
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hoCeS napredovati v viSji razred (VorrOcksfacher), torej na
neke vrste "pogolne predmete". Bavarska gimnazija [kot tudi
bavarsko solstvo nasplqh) je usmerjena predvsem v dosetke,
v zavesti uCencev je doseganje dolocenih kvalitativnih
oznacb ["ocen") na vrhu njihove prioritetne lestvice. Dosetki
se ocenjujejo s stopnjami od ena [odliCno) do Sest
[negativno); iz tega se ob koncu Solskega leta po natanCno
predpisanem postopku izraCuna letna zakljuCna ocena
[uspeh). Ta letna zakljuCna ocena nikakor ne sme biti Sest
ali pri dveh ali veC predmetih hkrati tudi ne pet [nezadostno).
V tem primeru uCenec ne more napredovati v viSji razred,
ampak, kot se reCe po domaCe, nne izdela" in mora zato
ponavljati razred, seveda Ce ga Se sme. Razume se, da je
eden od glavnih ciljev vseh uCencev, da bi se temu izognili,
kar Se toliko bolj velja za tiste nekoliko "slabSe" uCence,
zato ta interes pogosto prevlada nad vsakim zanimanjem
za snov. Ali reCeno drugaCe: zunanja motivacija [oziroma
demotivacija), ki temelji predvsem na ocenah, pogosto
obCutno ovira notranjo motivacijo, ki naj bi temeljila
predvsem na zanimanju za predmel.
In pray v tem je tetava pouka zgodovine, zgodovina je
zgolj pogojni predmel. UCenec si na koncu leta gotovo ne
sme privoSCiti Sestice ali petice. Ampak odreSilno Stirico
[zadostno) je sorazmerno lahko doseCi, kajti pri pouku
zgodovine se ne sme pisati Solskih kontrolnih nalog, torej
veCjih preizkusov znanja, ki bi vsebovali snov nekaj ted nov
ali veC. Pri zgodovini so dovoljena samo ustna preverjanja
znanja, torej spraSevanje snovi zadnje ure ali ocenjevanje
"sodelovanja pri pouku' - vsega, kar uCenec na sploSno
prispeva k pouku. SpraSevanje je lahko sicer tudi pisno, Ce
gre za I. i. "nenapovedane kontrolne naloge" [I. i.
"ekstemporalije" iz latinskega "extemporale" oziroma po
domaCe "eksi'). Vendar je snov takih testov naCeloma snov
prejSnje Solske ure, vkljuCno z zelo skopim in toCno
doloCenim "sploSnim znanjem" iz prejSnjih ur. laradi tega
je v preizkuse znanja zelo tetko zajeti to, kar naj bi bile v
bistvu glavne znaCilnosti predmeta zgodovine, namreC
dolgoroCnejSi razvoj neke vsebine, povezovanje posameznih
delnih podroCij, vpraSanje vzrokov in posledic. Poleg tega
pri zgodovini, tako kot pri vseh drugih pogojnih predmetih,
do vkljuCno desetega razreda pisne domaCe naloge niso
dovoljene; domaCa naloga je lahko zgolj uCenje snovi, ki
so jo uCenci vzeli prejSnjo uro, ali kaksna podobna ustna
pripravljalna naloga za naslednjo uro. Pri glavnih predmetih
[to so predvsem nemSCina, tuji jeziki in matematika) pa
ima uCitelj povsem proste roke, da pri oblikovanju ustnih
ali pisnih domaCih nalog iztivi svojo domiSljijo.
Vse to daje uCencu [in pogosto tudi starSem) obCutek,
da je zgodovina Ie "stranski predmet", kar seveda ne vzpudbuja ravno zanimanja zanjo. Poleg tega pa je na tak naCin
zelo tetko usvojiti veCje, med seboj povezane sklope znanja
in uspeSno odpraviti najveCjo telavo pouka zgodovine v
tem sistemu, namreC hitro pozabljanje nauCene snovi.
laradi tega se tudi v zvezi z organizacijsko strukturo in
z navedenimi tetavami, povezanimi z njo, porajajo tetnje
po spremembah. V zadnjih letih je ministrstvo za kulturo
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nekaterim gimnazijam poskusno omogoCilo popolno
svobodo pri organizaciji pouka zgodovine in jih stem
izpostavilo eksperimentalnemu polju, odprtemu za najrazliCnejSe ideje. lelo obetavna se zdi ideja celodnevne gimnazije,
in sicer te zato, ker postaja drutinskosocioloSka predpostavka dosedanjega poldnevnega Solskega sistema, namreC
drulina, v kateri je gospodinja in mati vedno na razpolago,
v NemCiji prej izjema kot pravilo. lato v Stevilnih Solah
poskusno vpeljujejo celodnevno gimnazijo, in posebno tiste
Sole, ki delajo po I. i. "ritmiziranem" urniku, bi lahko del
opisanih telav bolje reSile: pouk je namreC razporejen Cez
yes dan, sicer ga je veC, vendar mora biti - kot tudi ure,
doloCene za samostojen studij - deloma zapolnjen z
razliCnimi oblikami samostojnega dela uCencev. Poleg tega
se resno razmiSlja na primer tudi 0 odpravi doloCila, da
lahko uCenci nenapovedane kontrolne naloge dobijo Sele
zadnjo uro.
Sicer pa je te zdaj zagotovljena boljSa organizacija pouka
zgodovine v obeh zadnjih [dvanajstem in trinajstem) letih
gimnazije. Oba zakljuCna razreda, ki se, tako kot na vseh
nemSkih gimnazijah, imenujeta "kolegijska stopnja"
[Kollegstufe), se od ostalih sedmih let pouka razlikujeta
po celi vrsti posebnosti. Med drugim so vsi predmeti v teh
dveh letih enakovredni "glavni" predmeti. Poleg tega se lahko
v teh dveh letih posamezni predmeti pouCujejo kot "osnovni
pouk" [ki v primeru zgodovine Se vedno obsega dYe uri na
teden) ali kot poglobljen "intenzivni pouk", ki pri vseh
predmetih obsega pet ur tedensko. Vsi uCenci morajo v
obeh letih obiskovati pouk zgodovine v tej ali oni obliki. V
drugih zveznih delelah zgodovina ponavadi nima vloge
obveznega predmeta. Bavarski uCenci lahko, ni pa jim treba,
izberejo zgodovino kot enega od Stirih predmetov na maturi,
torej na zakljuCnem izpitu. Trije od teh predmetov se
preverjajo pisno [v obliki klavzure, ki jo enotno sestavi
ministrstvo), Cetrti pa ustno. Predmeti intenzivnega pouka
se naCeloma preverjajo pisno. To pomeni: pri intenzivnem
pouku zgodovine, ki ga zainteresirani utenci obiskujejo
prostovoljno in ki naj bi jih hkrati pripravil na maturitetni
izpit, je manj uCencev kot v obiCajnem razredu katerega
koli letnika pred kolegijsko stopnjo, ponavadi manj kot
dvajset, kar omogoCa resniCno smiselno in uCinkovito delo.
Del utencev intenzivnega pouka opravi pri zgodovini pisno
"strokovno nalogo", ki veCinoma obsega deset do dvajset
raCunalniSkih strani z opombami, seznamom literature itd.
V okviru tega pouka se pogosto izvedejo manjSa
raziskovalna dela 0 lokalni zgodovini in podobnih dragocenih temah. Takega intenzivnega pouka zgodovine zaradi
pomanjkanja zainteresiranih uCencev seveda ni na vsaki
Soli in v vsakem letniku, kar je povezano tudi stem, da se
nekaterim predmetom, denimo maternemu jeziku, matematiki in tujim jezikom, znotraj zapletenega sistema kolegijske
stopnje daje oCitno prednosl. Preostanek uCencev na tej
stopnji mora obiskovati zgodovino kot osnovni pouk, vendar pa se Ie del uCnih doselkov na koncu seSteje v skupno
oceno. Osnovni pouk zgodovine je torej sestavljen nadvse
raznoliko, obiskujejo ga skrajno motivirani uCenci, ki bi iz
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zgodovine radi delali maturo, kOl tudi uCenci, ki pri lem
predmelu nimajo veC nobenih obveznosli. To pogoslo vodi
v dokaj nezavidljiv polola~
V skupnem seSlevku lorej tudi organizacijska usidranosl
pouka zgodovine v smislu slrokovnih imeresov ni idea Ina,
vendar je vseeno boljSa kOl v vseh drugih zveznih delelah,
deloma celo bislVeno boljSa. Ce k lemu priSlejemo Se
posebno usmerjenosl v doselke, ki se poraja na bavarski
gimnaziji in pri njenih uCencih, lahko sklenemo, da gre
bavarskim uCileljem zgodovine znolraj celolnega nemSkega
Solskega sislema Se dokaj dobro.

III Pouk zgodovine kot
izoblikovanje vrednot
Pri didakliki je poslalo obiCajno, da se uCni cilji vseh
predmelov ocenjujejo po principu vedenja, sposobnosli
in presoje [ali kOl je 10 izraleno v uCnem naCrtu bavarske
gimnazije iz lela 2003: poznavanje slVari, poznavanje
melod, sposobnosl oriemacije). Zdi se, da je za razumevanje
danaSnjega pouka zgodovine v NemCiji nasploh kOl tudi
posebej na Bavarskem lemeljno razumevanje prispevka, ki
naj bi ga la pouk tako po mnenju kulturniSke birokracije
kOl tudi po mnenju uCileljev zgodovine doprinesel k
sposobnosli oriemacije, lorej k izoblikovanju vrednot. Ta
se dandanes lemeljno razlikuje od lislega v nacionalisliCnem
obdobju, ki ga lahko v NemCiji omejimo na Cas od cesarSlVa
do nacionalsocializma, tj. na Cas med letoma 1871 in 1945.
V lislem obdobju se je za zgodovinsko zahtevo po lem, da
je treba uCiti, ukako je dejansko bilo' [Ranke), skrivalo
poslanslVo nacionalne integritete. Poleg nemWne in
zemljepisa je bila predvsem zgodovina lisla, ki je naj bi v
srcih in glavah uCencev zasidrala lemelje aVloritarne
nacionalne drlave moCi: navduSenje nad nemSkim narodom, njegovimi telnjami po oblasli, obCulek superiornosti,
nenaklonjenosl vsemu navzven, navznoler pa pripravljenosl
sprejeti aVlorilarni poliliCni sistem kot edini, ki ustreza
nemSkemu bislVU. Pouk zgodovine weimarske republike je
zalO soodgovoren za propad te prve demokraliCne nemSke
nacionalne drlave. Kmalu je nacionalsocializem prepredel
zgodovinsko sliko z rasisliCno ideologijo. Cetudi so te
nacionalnopolitiCne lelnje bile le od nekdaj usidrane med
prebivalslVom: agresivni nacionalizem veCine Nemcev je
zgorel v drugi svetovni vojni.
Po letu 1945 Sla se, najprej v Zahodni NemCiji,
demokracija in lelja po miroljubnem obnaSanju do sosedov
ustalili presenetljivo hitro. Zapletenih obratov zgodovinske
kulture in pouka zgodovine v NemCiji po letu 1945 ali
celo funkcij pouka zgodovine v nekdanji NemSki demokratiCni republiki lukaj ne bomo obravnavali. Namesto tega
bomo na kratko povzeli, kako bavarski uCni naCrt iz leta
2003 opisuje cilje pouka zgodovine, kar naj hkrati sluli
tudi kot podajanje aktualnega slanja razvoja. V tern smislu
se uCni naCrt neposredno ujema z vestjo bavarskih uCiteljev
zgodovine kot tudi z vestjo javnosti. Na to kate tudi dejslVo,
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da v omenjeni izdaji, ki je bila javnosti pogoslo predstavljena
v medmretni izdaji, Ii oriemacijski cilji za razliko od Stevilnih
vsebinskih toCk nikoli niso bil predmet kritike. Cilje uCnega
naCrta lahko - v skladu z dokaj subjektivnim izborom in
brez telje po popolnosli - povzamemo v naslednje toCke:
To so najprej uCni cilji samega predmeta. Do desetega
Solskega lela naj bi uCenci dobili kronoloSko zasnovan,
neprekinjen pregled dogodkov in tega, kako so se le-ti
razvijali. Nujnost tega pregleda je ulemeljena tako z vidika
predmeta kot tudi z vidika Sole: uCencem naj bi podali
nekakSno osnovno ogrodje, na katero bode lahko umestili
tako zgodovinsko znanje, ki ga pridobijo pri samem
predmetu, kot ludi Stevilne zgodovinske informacije, ki jih
dobijo in/ ali potrebujejo pri drugih predmetih [recimo pri
imerpretaciji literarnozgodovinskih besedil pri jezikovnem
pouku, pri razumevanju poteka razvoja v naravoslovnih
predmetih itd.). Z vidika samega uCenca ima pouk zgodovine
med drugim nalogo, da mu pomaga bolje razumeti svet, v
kalerem tivi: zgodovina mu pojasni izvor zgodovinskih stavb,
ki jih sreCuje v domaCem kraju ali na potovanjih, pray tako
kot tudi razvoj politiCnih dogodkov. Poleg lega je potrebno
okrepiti razliCne idemilete in vedenje 0 njihovem izvoru,
in sicer na regijski, detelni [Bavarska sodi med zvezne detele
z najstarejSo in najtrdnejSo zgodovinsko lradicijo), nacionalni in evropski ravni. In konCno je temeljnega pomena
tudi, da je pouk zgodovine usmerjen v izoblikovanje
vrednot. K vrednotam in nazorom, ki naj bi jih pouk
zgodovine podajal oziroma okrepil, sodijo Se posebej:
spoStovanje Clovekovih pravic, pripravljenost vsakega
uCenca, da se aktivno zavzame za ohranjanje demokracije,
kar naj bi med drugim krepilo intenzivno ukvarjanje z
aVloritalivnimi obdobji nemSke zgodovine in zloCini
nacionalsocializma, pripravljenost pospeSevati evropske in
globalne imegracije, telja po razumevanju in ohranjanju
miru, ki naj bi jo med drugim vzpodbudilo ludi ukvarjanje
z grozotami vojne; strpnost in sprejemanje mullikullurne
drutbe, seslavljene iz Ijudi razliCnega izvora. Da pri vsem
tern ne gre zgolj za slepo pritrdilno ponavljanje vsebin, ki
bi bile po godu drtavi, temveC za razvoj kritiCne zavesli,
kate - poleg uCnih melod, ki vzpodbujajo samostojnost
in 0 katerih bomo v nadaljevanju Se govorili - na primer
ponavljajoCa se tematizacija jayne zgodovinske kulture,
ozadje katere bi bilo vsekakor vredno osvetliti.

IV Vsebine pri pouku
zgodovine
Pouk zgodovine, ki si zaslavlja tako visoke cilje, je vedno
v nevarnosti, da bo poskuSal obravnavati preveC vsebin,
kar med poukom nato povzroCa Casovni pritisk, preletavanje
poglavij in povrSnost. Dejansko je bilo natanko to listo,
kar so najpogosteje oCitali preteklim bavarskih uCnim
naCrtom. Sele praksa bo pokazala, do kolikSne mere se je
novemu uCnemu naCrtu iz leta 2003 uspelo izogniti tej
nevarnosti. Temeljne znaCiinosti uCnih vsebin bomo povzeli
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V

v nadaljevanju.
Naj spoStovanemu bralcu v zvezi stem priklitemo v
spomin, da bavarski gimrlllzijec pravzaprav zakljuti dYe Soli:
srednjo Solo in gimnazijo. Nemalo utencev se zadovolji z
zakljuteno srednjeSolsko izobrazbo, zapusti Solo po
desetem razredu in zatne poklicno kariero. Oa bi zadovoljili
tudi potrebe teh utencev, je bilo le od nekdaj v navadi, da
se prej omenjeni zgodovinski kronoloSki pregled zakljuti
do konca desetega Solskega leta. Temu pregledu bode torej
tudi v prihodnje namenjena Stiri leta z dvema Solskima
urama na teden. V sedmem razredu je na programu zgodovina od kamene dobe prek starega veka do propada
karolinSkega cesarstva okrog leta 900, v osmem letu je
potrebno usvojiti tas do obdobja neposredno pred letom
1789, v devetem razredu predelamo tas od 1789 do zatetka
nacionalsocialistitne diktature, torej do leta 1933; deseti
razred kontno obravnava tas od 1933 do danes. Principi,
po katerih se znotraj tega osnovnega ogrodja izberejo
dejanska utna poglavja - pri temer je treba povedati, da
so si ta med seboj pogosto celo v napoto oziroma vodijo
zaradi svoje upravitene obselnosti v preobremenitev, ki se
ji v bistvu poskuSamo izogniti, so:
•

•

•

•

•

Pri pouku je treba ohraniti kronoloSko kontinuiteto in
torej ne preskakovati od enega eksplicitno obravnavanega "ototka" prek obselnejSih neobravnavanih
tasovnih obdobij do naslednjega ototka.
Poleg nacionalnozgodovinskega vidika, ki je seveda tudi
v Nemtiji nepogreSljiv (vendar nikakor ne sme prevladovati) je treba vet pozornosti nameniti poutevanju
regionalne in delelne zgodovine, evropske zgodovine
oziroma zgodovine sosednjih evropskih narodov in
osvetljevanju globalnih povezav. Pogosto se ta poglavja
neposredno stekajo ena v drugo, denimo, ko obravnavamo zatetek 19. stoletja: Napoleonovo cesarstvo,
teritorialne spremembe in notranje reforme v Nemtiji
na primeru Bavarske v Montgelasovem tasu (utni natrt
za 9. razred).
"Oekonstruktivna" prizadevanja nemSke zgodovinske
znanosti predvsem v zadnjem desetletju, da bi raznovrstne konstrukcije nemSke nacionalne zgodovine,
kakrSne poznamo iz nacionalistitnega 19. stoletja,
prikazala v pravi luti, se v utnem natrtu odralajo npr.
v terminoloSki doslednosti, denimo za Sveto rimsko
cesarstvo od 10. stoletja do leta 1806 se ne uporablja
vet oznaka "NemSko cesarstvo·. Kar pomeni, da je
zaznati prispevek k denacionalizaciji pouka zgodovine.
Kot se je to uveljavilo le najkasneje v utnih natrtih v
sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, je treba obSirneje
obravnavati vzroke za nacionalsocializem, njegove
zlotine, in nemSko odgovornost za dogodke druge
svetovne vojne.
Oa pa bi osvestili vlogo tradicij, je treba po drugi strani
pojasniti pomen predzgodovine danaSnje nemSke
demokracije, na primer znati ceniti doselke tistih, ki so
sodelovali v revoluciji leta 1848, ali liberalcev prejSnjih
obdobij.

tujih solskih

•

•

•

sistemih

V primerjavi s prejSnjimi utnim pristopom, ki je najprej
upoSteval predvsem zgodovino dogodkov in polititno
zgodovino in je v sedemdesetih letih zatel obravnavati
Se gospodarsko in socialno zgodovino, je v danaSnjem
tasu pomembno vkljutiti tudi zgodovinskoznanstvena
podrotja, kot so kulturologija, zgodovina vsakdana,
zgodovina mentalitete in zgodovina lensk, ki so v
zadnjem tasu spet pridobila na veljavi. V tem smislu
npr. utni natrt za osmi razred vkljutuje projekt z
naslovom "Zenske in njihovo socialno okolje v razlitnih
obdobjih"; tam lahko pray tako najdemo sledete
projekte: dvorna kultura visokega srednjega veka,
podoba tloveka v renesansi in humanizmu, barok in
kako se to obdobje izrala v raznih umetnostih ipd.
Poleg tega naj bi bil utni natrt oblikovan tako, da
omogota uporabo novih utnih metod oziroma tistih,
na katere v zadnjem tasu stavi sodobna didaktika: oblike
samostojnega dela utencev, praktitno zastavljene
naloge, redno poglobitev in ponovitev snovi (0 tem
natantneje Se v nadaljevanju). Tako so bili v utni natrt
pray posebej sprejeti predlogi za dele utne snovi, ki jih
je treba poglobiti in ponoviti. Sledeti primeri so spet iz
osmega razreda: po utnih poglavjih 0 poznem srednjem
veku, zatetkih novega veka, absolutizmu in razsvetljenstvu ima utitelj molnost izbirati med naslednjimi temami,od katerih mora obravnavati eno: "biografija enega
umetnika ali filozofa I.. .], spremembe svetovne slike pod
vplivom zemljevida, globusa in tiskarskih pripomotkov;
dojemanje tujega pri sretanju z zunajevropskimi
kulturami; vojni spopadi skozi tas; dOliveta zgodovina:
kreativno pisanje, npr. dnevnik z raziskovalne ekspedicije;
pritevanja 0 Ijudski pobolnosti, renesansi, verskem
razkolu ali barotni umetnosti v okolici (ekskurzija, obisk
arhiva ali muzeja); obred na dvoru Ludvika XIV (gledaIiSka igra)."
Utne metode, ki so bile do zdaj v utnem natrtu obravnavane bolj kot ne povrSno - ravnanje utenca z besedilnimi in slikovnimi viri, besedili v utbenikih, statistikami
itd. - so po drugi strani vedno imele vlogo obvezne
utne snovi.lzluStevanje informacij iz besedil v utbeniku,
povzemanje in razlaga besedil, dele s slikami in
statistikami - vse to naj bi utence usposobilo za
samostojno uporabo teh gradiv. Ker lahko to sposobnost
vedno prenesemo tudi na druge predmete, naj bi pouk
zgodovine tako pomagal okrepiti sploSno "poznavanje
metod". Ta vidik pouka je dandanes v samem srediStu
Solske didaktike. Kajti znanje zastara vedno hitreje, zato
je zelo pomembno, da utence nautimo, kako lahko
sami uporabljajo informacije v najSirSem pomenu besede. Utni natrt za osmi razred kot enega od obveznih
utnih ciljev in kot obvezen del sploSnega znanja predvideva "poglobljeno dele z razlitnimi viri, prepoznavanje
njihove perspektivnosti; vrednotenje predmetnih virov,
spomenikov in slik (strukturiran opis, analiza in interpretacija po kljutnih vpraSanjih); vpogled v nastanek,
razSirjenost in utinek slik; dele z enostavnimi grafikami,

Poloiaj zgodovine v tujih

preglednicami in kartami; raziskovanje preprostih
historitnih vsebin v enciklopedijah in prirotnikih ter na
medmretju; prepoznavanje in ocenjevanje fikcionalnosti
- fikcije zgodovinskih predstavitev v mladinski literaturi,
stripu in v zgodovinskem filmu".
Kontno lahko dodamo Se tematske sklope, znotraj
katerih naj bi te principe uresnitevali: kamena doba, Egipt,
Atene, tas rimskega imperija, karolinSko cesarstvo; oblast,
drutba, mesto v srednjem veku, odkritja, reformacija in
tridesetletna vojna; absolutizem in revolucija v Franciji;
revolucija leta 1848, NemSko cesarstvo leta 1871, prva
svetovna vojna, nacionalsocializem, zgodovina Zvezne
republike Nemtije znotraj mednarodnega sistema. Seveda
pa je treba spomniti tudi na to, da je treba v lelji po ohranitvi
kronoloSke kontinuitete obravnavati tudi vmesna obdobja.
Da bi se izognili strah zbujajoti preobremenjenosti, so
bila nekatera tradicionalna, pri utiteljih sicer pogosto
priljubljena poglavja, ki pa so zahtevala ogromno tasa,
izkljutena iz utnega natrta ali pa vsaj navedena kot zgolj
neobvezne motnosti; to velja na primer za natantno
predstavitev nastanka rimskega imperija (z vsemi pod robnostmi punskih vojn vred), zapleteni dogodki nemSkega
visokega in poznega srednjega veka in - na grozo Stevilnih
utiteljev - Bismarckova zunanja politika po letu 1871. Vsaka
inovacija zahteva kaksno trtev!
Eno osrednjih totk utnega natrta za tas od sed mega
do desetega razreda tvori 'sploSno znanje". K temu spadajo
vsi metoditni utni cilji (npr. delo z besedilnimi viri) in tudi
jedro vseh utnih vsebin. To totko najdemo te v prejSnjem
utnem natrtu, vendar je bila za pouk zgodovine vsekakor
odlotilna naloga, da bi utencem dolgorotno in ne samo
za naslednjo uro podali osnovno ogrodje iz podatkov in
spoznanj, v praksi iz razlitnih razlogov zanemarjena. Da bi
bilo v obdobju novega utnega natrta drugate - kajti
dolgorotno znanje je kljutna totka trenutne bavarske
izobratevalne politike - je bil seznam podatkov in pojmov,
ki si jih je treba dolgorotno zapomniti, skrajSan do stopnje
obtutnega nezadovoljstva (za nekatere kolege celo do
nesprejemljivostj). Za obdobje absolutizma in razsvetljenstva,
denimo, morajo utenci 8. razreda obdrtati v glavah
naslednje podatkovno sploSno znanje (pri temer ostaja
konkretna izvedba vsebine prepuStena posameznemu
utitelju): absolutizem, telnje po hegemoniji, stalna vojska,
merkantilizem, politika vzpostavljanja ravnovesja moti,
barok, konstitucionalna monarhija, delitev oblasti, tlovekove
pravice, naravno pravo, racionalizem, ustava, suverenost
narodov, deklaracija 0 neodvisnosti Zdrutenih driav
Amerike iz leta 1776. Sicer spadajo v 8. razredu v ta osnovni
seznam poleg ustreznih temeljnih pojmov in podatkov iz
tasa med 9. stoletjem in tridesetletno vojno tudi prej
citirane metodoloSke osnovne spretnosti in t. i. orientacijski
temelji: "pripravljenost na dojemljivo in miroljubno tivljenje
v skupnos1i z Ijudmi drugih veroizpovedi in kultur; vpogled
v izmenjavanje kontinuitete in sprememb v zgodovinskem

solskih

sistemih

procesu; zavest 0 zgodovinskih koreninah naSe moderne
predstave 0 svetu in tloveku'.
To sploSno znanje in te osnovne spretnosti naj bi utitelji
vedno znova ponavljali in zato jih lahko preverjajo kadar
koli, tudi zunaj dolotenega razreda. Poleg tega se morajo
tako utitelji kot utenci v zadnjih dveh razredih gimnazije
potruditi, da ohranijo to znanje.

V Zgodovina V visji gimnaziji
(11. do 13. razred)
Pouk v viSji gimnaziji, tj. pouk zgodovine v II. razredu
in na kolegijski stopnji, je lahko Ie takrat resnitno uspeSen,
te utenci razpolagajo stem opisanim sploSnim znanjem.
Kajti pri pouku v viSji gimnaziji se dandanes ne izvaja vet t.
i. "druge ponovitve', oz. preprostega ponovnega poutevanja
identitne snovi na nekoliko viSjem nivoju, kot je bilo to
prej v navadi na bavarskih gimnazijah. Pouk v viSji gimnaziji
izhaja iz tega, da so utenci usvojili omenjene metode in
da znajo tudi tasovno med seboj zelo oddaljena obdobja
in dogodke sami umestiti na pravo mesto v kronoloSkem
ogrodju. Izhajajot iz te optimistitne podlage, je utni natrt
dovolj "pogumen', da se ravna po dveh tematskih principih,
in sicer po principu "reza po dolgem' in principu "reza
potez". KronoloSki pristop prejSnjih let ne igra vet glavne
vloge, ampak utenci dolotenim temam sledijo skozi razlitna
obdobja (rez po dolgem) ali pa kakSen kljutni dogodek
natantneje sinhrono obravnavajo na najrazlitnejSih
podrotjih zgodovine (rez potez). Ce utenec nima zanesljivega sploSnega manja, mu tak pouk povzrota pravo
dusevno zmedo in zdi se, da gre Ie za optimistitno domnevo
(oziroma za velik pritisk utnega natrta), da utenci razpolagajo stem znanjem. Teme teh rezov po dolgem in potez so:
(v skladu z utnim natrtom navajam v vsakem izobralevalnem
obdobju najprej rez po dol gem in nato rez potez)
II. razred: oblast in izrazne oblike njene kulture v antitnem
srednjem veku in zgodnjem novem veku; obdobje
revolucionarnih preobratov v Evropi in Severni Ameriki
1211: nacija, nacionalna dr1ava in nacionalizem; evropski
sistem razporeditve moti, prva svetovna vojna in njene
posledice
1212: manjSine in izobtenci v zgodovini; nacionalsocialistitna vladavina v Nemtiji in druga svetovna vojna
13/ I: industrializacija kot gospodarski in socialni prelom;
zgodovina Zvezne republike Nemtije
13/2: Evropa: med zemljepisnim pojmom in polititno idejo;
konec konflikta med Vzhodom in Zahodom.
Poleg tega da pouk v viSji gimnaziji zapusti varna
kronoloSka tla, naj bi bil seveda zahtevnejSi od pouka na
nitjih stopnjah, njegova prioriteta naj ne bi bila, da
posreduje vet podatkov, temvet da v zavesti utencev
poudarjeno ustvarja tematske povezave in kompleksnejSe
probleme; poleg tega pa so tudi viri in drugi materiali na
tej stopnji obsetnejSi in tetji. Vsekakor pa moramo izpostaviti pomanjkljivost zgodovinske didaktike v Nemtiji in s
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tern tudi bavarskega uCnega naCrta, ker pri nobenem
uCnemu cilju ne pod a natanCnega pojasnila, kaj toCno naj
bi pomenil ta prestop Ila zahtevnej~i nivo. Pogosto ostaja
tudi nepojasnjeno, kako detajlno je treba podati posamezno
uCno snov. Do enajstega razreda to niti ni tako pomembno,
ampak celo poveCuje uCiteljevo svobodo. Na kolegijski
stopnji pa zaCne to zaradi enotne mature predstavljati
resno telavo. In ker imajo uCitelji v lelji, da bi se poveCala
njihova svoboda pri delu, pogosto proste roke pri izbiri
primerov, na katerih obravnavajo snov, so seslavljalci enotne
mature nemalokrat postavljeni pred sila telavno nalogo.
Naj na koncu poudarim ~e nekaj didaktiCnih telenj, ki
postanejo oCitne predvsem, Ce jih primerjamo z dosedanjim
uCnim naCrtom za vi~jo gimnazijo. ce vzamemo npr. II.
razred, ugotovimo da njegovo bistvo ni v strukturirani
tematiki, temveC v novem natanCnem opredeljevanju in
opisovanju ciljev. Tako kot doslej naj bi obravnavali oblike
vladavine od antike (npr. atensko demokracijo) do absolutizma, Ie da je bilo v nasprotju z dosedanjo izdajo vse, kar
je sodilo k t. i. podatkovno-politiCni zgodovini, z veliko
vnemo Crtano; zdaj gre izrecno za rez po dolgem, ki naj bi
predstavil relevantne oblike z vidika ustavne zgodovine. Rez
poCez Cez obdobje francoske revolucije je, svojemu
karakterju primerno, zastavljen precej ~ir~e in omogoCa
osvetlitev ~tevilnih sinhronih dogodkov, vzrokov zanje,
njihovih posledic in povezav med njimi. Tako pri rew po
dol gem kot pri rezu poCez je kulturna zgodovina precej
bolj poudarjena, kot je bila do zdaj; posebej naj bi uCencem
pojasnili, kako se razvoj politiCnih dogodkov oziroma oblike
vladavine odralajo v umetnosti; stem pristopom se ustvarja
osnova, ki v smislu lelene povezave med predmeti
(interdisciplinarni pouk) odpira raznovrstne molnosti
povezav med sorodnimi predmeti.
Tudi uCni naCrt kolegijske stopnje povezuje, kot je
razvidno iz zgornje tabele, v vsakem izobralevalnem
obdobju (v tern primeru polletje) rez po dol gem in poCez,
pri Cemer se tematske povezave vsakokrat vzpostavijo v
tolik~ni meri, kolikor predstavlja rez poCez neke vrste
raz~irjen pogled na doloCeno postajo reza po dolgem ali Ce povemo drugaCe, rez po dolgem raZleza doloCene
temeljne toCke reza poCez v prej~nja in kasnej~a obdobja.
V skupnem se~tevku je novi uCni naCrt podoben staremu
v tern smislu, da se tematsko ukvarja predvsem z 19. in 20.
stoletjem. Po drugi srrani pa se zdaj - predvsem pri
poglobljenem intenzivnem pouku - obCutno posega nazaj
v nekdanje Case, vse do antike. Poleg tega se uCni naCrt
pribliluje tudi sodobni zgodovini, zlasti ~e, ker ima uCitelj
pogosto izbiro, na katerem primeru bo obdelal doloCen
uCni cilj, kar mu daje tudi molnost izbire, da se prej ali
kasneje loti aktualnih primerov. Nekateri rezi poCez
tematizirajo podroCja, ki jih tako poglobljeno do zdaj ~e
nikoli ni bilo treba obravnavati, npr. zgodovino manj~in in
preganjanje le-teh; tukaj pride na vrsto, denimo, zgodovina
antisemitizma pred letom 1933. Poleg tega zahteva rez Cez
zgodovino Zvezne republike NemCije veliko natanCnej~e
opazovanje gospodarske in socialne zgodovine od leta

1948 do danes. To je bilo seveda molno sarno tako, da se
je skraj~alo ali Crtalo marsikaj, kar je bilo do sedaj obvezno.
Se posebej je bila neverjetno skraj~ana do zdaj na ~iroko
zastavljena zgodovina ustanovitve rajha leta 1871, notranja
politika cesarstva kot tudi zgodovina weimarske republike,
kar predstavlja obCuten odstop od tradicije - in to ne
sarno bavarskega pouka zgodovine.

VI Utne metode
V bavarskih uCnih naCrtih so uCne vsebine in uCni cilji
tradicionalno relativno detajlno navedeni in nudijo dokaj
jasen odgovor na kljuCni vpra~anji "Kaj?" in "Zakaj?" pri
pouku. Kljub temu pa ima uCitelj veC ali manj proste roke,
da jih konkretizira po svoje, da po svoje definira pojme
itd., kar pomeni, da ima glede na interpretativni karakter
nem~ke znanosti dokaj veliko svobode. Popolno svobodo
pa uliva uCitelj pri odgovoru na vpra~anje "Kako?", tj. pri
izboru uCnih metod. Hkrati pa se trenutno ravno na tern
podroCju dogaja najveC sprememb, ki v nekaterih ~olah
dosegajo domala radikalne razselnosti. Gotovo obstajajo
in vedno bodo obstajali uCitelji, ki pouCujejo drugaCe, kot
je opisano v sledeCem orisu, vendar lahko kljub temu
prepoznamo nekatere temeljne znaCilnosti. Najprej, tj. ~e v
petdesetih letih dvajsetega stoletja, so pri pouku
prevladovala uCiteljeva predavanja. UCitelj je odpredaval
'snov' in narekoval njen povzetek, ki se ga je moral uCenec,
morebiti s poglavjem iz uCbenika, nauCiti do naslednje ure.
SledeCa ura se je zaCela z izpra~evanjem nauCenega, potem
se je vse skupaj ponovilo. Kot pomolno sredstvo za
ponazarjanje snovi je poleg diapozitivov slulil stenski
zemljevid. Tak~en zgolj receptiven naCin pouka zgodovine
je gotovo ~e danes upraviCen ali nujen v doloCenih
obdobjih in se je zato v kraj~ih uCnih obdobjih ohranil.
Prva konkurenca temu naCinu pouCevanja je bil pouk, ki
naj bi se odvijal s pomoCjo vpra~anj in izpeljevanja logicnih
zakljuCkov. Pri takem pouku posku~a uCitelj s vpra~anji in
podobnimi vzpodbudami uCence pripeljati do tega, da sami
pridejo do doloCenih spoznanj, in jih tako med poukom
narediti Cim bolj aktivne. Ta metoda je na bavarski gimnaziji
nekaj desetletij nedvomno prednjaCila, in to ne Ie pri
predmetu zgodovina. Nekoliko stabilnej~e oziroma boljse
temelje je zaCela dobivati v sedemdestih letih, odkar se v
razredu pospeseno uporablja delo z viri: uCenci ne
poskusajo odgovoriti na uCiteljeva vprasanja sarno na
podlagi svojih predstav, predznanja ali 10giCnega miSljenja,
ampak se vprasanja nanasajo na vire, ki jih obravnavajo. Ta
preobrat v metodi pouCevanja se je odralal tudi v uCbenikih:
Ce je prej v njih kot v uCbenikih iz devetnajstega stoletja
povsem prevladovalo vezano ucno besedilo, se je njegov
delel zdaj bistveno zmanjsal, vee prostora pa so zavzeli viri
in s snovjo povezana delovna vpra~anja. Nekateri ueitelji
so se vezanemu besedilu povsem odpovedali in poueevali
sarno s celo zbirko virov in delovnimi zvezki. Poleg tega so
v tern casu zaeeli uporabljati nove tehniene molnosti
slikovne ponazoritve - ki so nedvomno povsem temeljna
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potreba zgodovinske didaktike. Medije, kot sta diafilm in
16-milimetrski film, katerih uporaba je bila dokaj nerodna
in zapletena, ker je bilo treba zatemniti prostor, jih prena~ati
iz enega razreda v drugega in se ubadati z drugimi
neprijetnostmi, so dopolnili ali zamenjali udobnej~i nosilci
slike, denimo videofilm.
Priblilno od polovice devetdesetih let je v celotnem
nem~kem izobralevalnem sistemu, torej tudi pri bavarskih
uciteljih zgodovine, zaznati mocno telnjo po uporabi novih
medijev in vkljucevanju do tedaj Ie redko uporabljanih ali
povsem novih ucnih metod. Te telnje podpira tudi novi
ucni nacrt, tako da na primer vzpodbuja dolocen tip nalog.

•

•

•

To lahko ponazorimo z naslednjimi primeri:
•

•

•

•

•

•

V posameznih ucnih urah je vse manj strnjenega uciteIjevega predavanja oziroma ucitelji posku~ajo vse redkeje
oblikovati ucno uro z vpra~anji, ki bi vodila do dolocenih
spoznanj; zato pa se vse pogosteje ponavljajo do sedaj
dokaj zanemarjane metode, ki gradijo na aktivnosti
ucencev; to so npr. skupinski pouk, dele v parih, samostojno delo, ~olski referati, pogovor ali diskusija, preigravanja na maketi ali nacrtih.
Tudi zunaj posameznih ucnih ur obstajajo telnje po
uporabi novih oblik, ki od ucencev dolgorocno zahtevajo
lastno aktivnost in odgovornost za svoje delo; k tem
oblikam spada, recimo, 'ucni krolek', pri katerem ucenci
na posameznih postajah obdelujejo razlicne materiale
oziroma vire, medtem pa se vsak posamezni ucenec po
lastni presoji podaja od ene postaje do druge; torej
neke vrste prosto delo, pri katerem ucenec za dalj~i cas
sam odloca, kako se bo zaposlil. medtem ko ima na
razpolago razlicne stvari; nadalje sodi sem tudi projektno
delo, pri katerem ucenci cele dneve ali tedne interdisciplinarno in v lastni reliji obravnavajo dolocene teme
in delajo razlicne naloge.
Tesno povezana z novimi oblikami dela je teinja po
prakticnem pouku. Ucenci naj ne bi samo poslu~ali,
brali. pisali in se ucili, temvec tudi oblikovali razne
izdelke, na primer pia kate, razstave, modele naselbine,
gledali~ke igre ipd.; to, da ucenci nekaj naredijo sami, z
lastnimi rokami, naj bi pripomoglo do njihove natancnej~e predstave. Ucenec niijega razreda, ki bo pri pouku
zgodovine razbil skodelico za kayo in posku~al crepinje
znova sestaviti, si bo znal laije predstavljati, kaj pocnejo
arheologi.
Do tak~nega prakticno usmerjenega pouka prihaja vedno
znova tudi zunaj razreda, denimo na ekskurziji v eno
od mest, kjer se lahko ucenci naucijo veliko 0 srednjem
veku, ali pri obisku arhiva, kjer ucenci sledijo navodilom
na delovnem listu.
Zaradi poudarjanja ucnih metod ucne vsebine v zadnjem
casu nekoliko izgubljajo na veljavi. Mnogim uCiteljem
se zdi dandanes bolj pomembno, da na podlagi virov
vadijo razumevanje besedil in njihovo interpretacijo, kot
da bi poucevali konkretno snov. Kajti nauceni podatki
zbledijo, cetudi gre Ie za vajo osnovnega znanja, metode,

ki jih intenzivno vadimo, pa ostanejo in so uporabne
pri ~tevilnih predmetih in pri marsicem zunaj pouka.
Tako je v ospredju samostojno dele ucenca z viri, in ti
viri niso vec samo besedni viri, temvec vedno bolj tudi
slike, karikature, zemljevidi in statistika.
To pogojuje tudi nov tip ucbenika, ki postopoma prihaja
v ~ole. Ta spet povezuje ucno besedilo z drugim gradiYom; vsem virom, tudi slikovnim, pa dodaja delovne naloge
in na ta nacin izriva zgolj vizualne funkcije nekega vira.
V pouk se tako v racunalngkih ucilnicah kot tudi pri
delu doma vse bolj vkljucujejo novi mediji - predvsem
zgo~cenke in internet. Natanko s temi novimi mediji je
mogoce ~e posebej intenzivno podpreti teinjo po
samostojnem delu ucencev.

Povzetek
Odgovor na vpra~anje 0 pomenu in teinjah pouka
zgodovine v bavarski gimnaziji lahko strnemo v naslednje
ugotovitve:

I. Kljub dolocenemu

2.

3.

4.

5.

zmanj~anju ~tevila ur ostaja pouk

zgodovine pomemben in samostojen sestavni del
gimnazijske izobraievalne poti. Ucenceva usmerjenost
v doseike se je zaradi oCitnih teienj po spremembah Ie
~e povecala.
Pomen pouka zgodovine za politicno izoblikovanje
vrednot, kot so demokracija, clovekove pravice, strpnost
in integracija narodov, postaja vse jasnej~i.
Ucne vsebine do desetega razreda se dokaj previdno
prilagajajo novim trendom, denimo upo~tevanju
kulturne zgodovine; kronolo~ka naravnanost ostaja
nespremenjena. Izobraievanje naj bi namenjalo vec
pozornosti dolgorocnemu splo~nemu znanju.
Na podlagi optimisticne domneve, da ostaja to splo~no
znanje zanesljivo zakoreninjeno v glavah ucencev vi~jih
stopenj, je novi ucni nacrt za ucence od I I. do 13.
razreda drzna in inovativna me~anica tako imenovanih
"rezov po dolgem" in "rezov pocez', ki vsebuje deloma
povsem nove vsebine na racun tistega, kar naj bi bilo
znano ie od prej.
Najbolj opazne spremembe je zaznati na podrocju
metod. Nove metode vsebujejo bistveno manj uciteljeve
razlage, podatkovnega znanja ter dela z besedili in
bistveno vec samostojnega in odgovornega dela
ucencev, razvijanja metodicnih sposobnosti in prakticnega pouka. Ucitelj vedno bolj izgublja vlogo "izvora vse
modrosti" in postaja vse bolj moderator ucnega procesa.
Te spremembe so neposredno povezane s pojavom
novih, racunalngko osnovanih medijev, povecanemu
pritoku mladih generacij uciteljev in uciteljic, ki je
nastopil po dolgem premoru zaposlovanja novih kadrov,
z nezadovoljstvom z dosedanjim poukom ali z okrepljeno vizualno usmerjenostjo dana~njih ucencev.
Vsekakor pa prina~a v ~o le tudi nekoliko vec individualnosti in krepi demokracijo.
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Goranka KreaCic, Osnovna Sola Preserje

Konferenca IISlovenija in skupni evropski cilji
na podrocju izobrazevanja in usposabljanja
ll

Konferenca, ki je bila v Ljubljani, 8. oktobra 2003, je
potekala v organizaciji Centra za mobilnost in evropske
programe izobratevanja in usposabljanja - CMEPIUS
(bivSa Slutba za programe EU) ter Ministrstva za Solstvo,
znanost in Sport.
Na konferenci so bili udeletenci iztrpno seznanjeni s
procesom skupnih evropskih ciljev in Se posebno z
nekaterimi njegovimi strateSkimi podcilji, kot so kakovost
izobratevanja s poudarkom na izobratevanju utiteljev in
drugih izobratevancev, dostop do izobratevanja in
usposabljanja s poudarkom na vsetivljenjskem utenju ter
odpiranje sistemov izobratevanja in usposabljanja v SirSe
okolje. To so bili tudi naslovi plenarnega dela in popoldanskih delavnic, ki so jih vodili dr. Cveta RazdevSek Putko
in Tatjana Plevnik (Kakovost izobratevanja s poudarkom
na izobratevanju utiteljev in ostalih izobrateva1cevl. dr. Vida
Mohortit Spolar ter Elido Bandelj z Ministrstva za Solstvo,
znanost in Sport. V dopoldanskem delu pa so predstavniki
Evropske komisije, drtav tlanie ter domati strokovnjaki
predstavili strateSke cilje Evropske unije ter izzive, s katerimi
se soota slovenski sistem izobratevanja in usposabljanja.
Konferenco je odprl minister za SOISlVO dr. Slavko Gaber.
Povedal je, da Evropa v globalizacijskih procesih izgublja
vodilno mesto v odnosu do Zdrutenih drtav in nekaterih
predelov Azije, zato je prednostna naloga, kako ostati
konkurenten na svetovnem trtiStu. Ob tern je poudaril, da
poleg uporabnega znanja (ki je prednosti cilj prenove SolSlVa
na Siovenskem) nikar ne opustimo svoje znatilnosti
posedovanja znanja zaradi znanja: naj se izobratujemo in
beremo tudi tisto, "kar je za naSo duSo·.
Vodja Delegacije Evropske unije v Sioveniji, Erwan
FOUl!re, je predstavil prilotnosti za Siovenijo na podrotju
izobratevanja in usposabljanja, mag. Zdenka Kovac, ministrica za regionalni razvoj, pa je spregovorila 0 utetih se
regijah. Konkretne cilje za prihodnost sistemov izobrat evanja in usposabljanja je predstavil dr. Guy Haug, predstavnik Evropske komisije, Generalni direktor EU za izobratevanje in kulturo.
Dr. Cveta RazdevSek Putko s PedagoSke fakultete v
Ljubljani in Tatjana Plevnik z MinistrslVa za Solstvo, znanost
in Sport sta predstavili kakovost izobratevanja s poudarkom
na izobratevanju utiteljev in drugih izobratevancev. KakSne
so motnosti dostopa do izobratevanja in usposabljanja s
poudarkom na vsetivljenjskem utenju, je predstavil Matti
Ropponen, drtavni sekretar z Ministrstva za SOlslVO na
Finskem. Mag. Peter Kreiml z avstrijskega Ministrstva za
Solstvo in kulturo je predstavil odpiranje sistemov izobratevanja in usposabljanja v SirSe okolje s poudarkom na
povezovanju izobratevanja in dela, transparentnosti in priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Na zasedanju Evropskega sveta (sestavljajo ga voditelji
drtav ali vlad drtav tlanic EU) v lizboni, marca 2000, so
udeletenci spoznali, da se Evropska unija soota z izjemnimi
spremembami, ki jih narekujeta globalizacija in na znanju
zasnovano gospodarstvo. Zato so si zastavili strateSki cilj,
ki naj bi bil uresniten do leta 2010. Ob tern naj dodam,
da so se na plenarnem delu konference vsi predavatelji
vet krat sklicevali na lizbonski Evropski svet, ki te sedaj velja
za zgodovinski sporazum in katerega sklepi so postali
temeljni dokument za natrtovanje korenitih sprememb na
podrotju evropskega gospodarstva in pri oblikovanju
programov za prenovo socialnega skrbstva in izobratevalnih
sistemov. Evropski svet je pozval Svet za izobratevanje
(sestavljajo ga ministri za Solstvo drtav EU) in Evropsko
komisijo, da podata sploSno presojo 0 konkretnih ciljih
izobratevalnih sistemov, pri temer naj se osredototijo na
skupne tetave ter upoStevajo nacionalno raznolikost
Evropska komisija je jeseni 2002 pozvala Siovenijo, da
imenuje nacionalne strokovnjake, ki bodo sodelovali v
' odprti metodi usklajevanja', in sicer v osmih vsebinskih
delovnih skupinah ter v skupini za kazalnike in standarde.
Naloga teh sku pin je, da pospeSijo deja in zagotovijo, da
napredek poteka utinkovito ter skladno z uresnit itvijo
tistega cilja, s katerim se ukvarjajo. Spodaj navedeni
slovenski predstavniki se aktivno udeletujejo sestankov
delovnih sku pin v Bruslju te od novembra 2002.
• Delovna skupina za izobratevanje in usposabljanje
utiteljev (Alenka TaStanoska - MSZS, Cveta Razdevsek
- Putko - UU, PF),
• K1jutne kompetence, poucevanje tujih jezikov (Ljudmila
Ivsek - Zavod RS za solstvo, Vida Gomivnik Thuma Zavod RS za SOISlVO, Zdravka Godunc - Urad za solstvo,
Katja Pavlit Skerjanc - Zavod RS za Solstvo),
• IKT v izobratevanju in usposabljanju (Janez Cat MSZS, Vladislav Rajkovi t - UMB, FOy),
• Povetevanje zanimanja za matematiko, naravoslovje
in tehniko (Jotko Budin - UU, FE),
• NajutinkovitejSa uporaba razpolotljivih virov (Vera
GradiSar - MSZS, Janez Krek - UU, PF),
• Odprto utno okolje, aktivno drtavljanstvo, enake
motnosti (Mitja Sardot - PedagoSki Institut, Andreja
Kotnik - MSZS),
• PrivlatnejSe utenje (Slava Pevec Grm - CPI, Janko
MurSak - UU, FF),
• Mobilnost, izmenjave, krepitev evropskega sodelovanja
(Andreja Kotnik - MSZS, Zorko Skvor - Urad za mladino).
Poleg teh osmih sku pin deluje Se ena, in sieer skupina
za t. i. kazalnike in standarde (Zvonka Pangerc Pahernik ACS).
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Ob tern velja poudariti, da teprav so se dr2ave kandidarke prikljutile procesu komaj junija 2002, se pricakuje,
da bode vse do 2004 (josegle stopnjo uresnicevanja
Delovnega programa.

Trije dolgorotni strateski
cilji za prihodnjih deset let
v sistemih izobraievanja
in usposabljanja
Na podlagi prispevkov dr2av clanic je Svec za izobratevanje opredelil srevilne skupne prednostne naloge za
prihodnosr in kako naj sistemi izobratevanja in usposabljanja prispevajo k uresnicevanju lizbonskega cilja, po
katerem bi Evropa morala postati 'najbo/j konkureneno in
dinamieno na znanju zasnovano gospodarscvo na sveru,
sposobno crajnoscne gospodarske rasCi z vee in bo/j~imi
de/ovnimi mesri rer veejo socia/no kohezijo~ Te skupne
naloge ali dolgorocni srrareSki cilji so:
•
•
•

IzboljSati kakovost in utinkovitost sistemov izobratevanja in usposabljanja v Evropski uniji,
vsem olajSati dostop do izobratevanja in usposabljanja ter
odpirati sisteme izobratevanja in usposabljanja v SirSe
okolje.

Trije dolgorocni srrareSki cilji (ali Delovni program) so
raztlenjeni na 13 ciljev in 42 kljutnih vpraSanj. V nadaljevanju bomo omenili vseh 13 ciljev in nekaj kljucnih vpraSanj.

Konkretni cilji V sistemih
izobraievanja in usposabljanja
do leta 2010
I. Izbo/#anje izobratevanja in usposabljanja uCiteljev
ter izobratevalcev
NajpomembnejSi izziv za sisteme izobratevanja in
usposabljanja v naslednjih desetih letih bo skrb za zacetno
izobratevanje in stalno strokovno spopolnjevanje pedagoSkih delavcev. Ucirelji in drugi izobratevalci imajo pomembno vlogo pri motiviranju in uspeSnosti ucetih se. Bistvenega
pomena postaja njihovo usposabljanje, ki bo usmerjeno v
prihodnosr, kajri vecina si je pridobila izobrazbo pred 25
leri in vet, svojega manja in spretnosti pa niso vedno
dopolnjevali tako, da bi lahko sledili spremembam v drutbi.
V10ga uciteljev se je spremenila cudi v rem, da postajajo
predvsem mentorji, ki vodijo ucence po njihovi individualni
pori do manja in niso vet zgolj prenaSalci manja.
Primerjava Studijskih vsebin med Evropo in Siovenijo
kate, da imamo Se vedno prevet za pedagoski poklic manj
pomembnih vsebin, ob tern pa ni prosrora za vsebine, ki
so ie in bode v prihodnje Se pomembnejSe za ucitelje
(IKT - informacijsko komunikacijske tehnologije, dele z
utenci z razlicnimi potrebami tervodenje sku pin in upravljanje).

Demografska gibanja v Evropi zaznavajo staranje
uciteljske populacije (v prihodnjih desetih lerih se bo
upokojila kar polovica ucireljev), medtem ko je v Sioveniji
uciteljska populacija sorazmerno mlada in smo se zaceli
spopadati te s presetki.

2. Razvijanje spretnosti za drutbo znanja: izboljSanje
pismenosti in numeriCnega znanja
Zagotoviti je rreba, da bode vsi drtavljani pridobili
aktivno raven pismenosri in numericnega manja. Nekatere
skupine dr2avljanov (npr. tiste, katerih materni jezik ni cudi
ucni jezik) uregnejo biti Se posebej ranljive.

J. Zagocavljanje doscopa do IKT (informacijsko komunikacijske cehnoiogije) vsakomur
V okviru rega cilja je posebej pomembno opremljanje
Sol in ucnih srediS~ V Lizboni (torej leta 2000) so dolocili
cilj, da do konca leta 2001 vsem Solam zagotovijo dostop
do interneta in drugih multimedijskih virov. Treba bo
zagotoviti, da bode imele Sole in ucna srediSta dovolj tehnicnih sredsrev, multimedijskih virov in visoko kakovostne
programske opreme za izobratevanje in usposabljanje ter
hitre povezave, da bi uceci se lahko tudi v resnici izkorisrili
vse razpolotljive vire in motnosti za interaktivno uporabo
internera. Zata so Lizboni dolocili cudi cilj, da se morajo
vsi ucitelji do konca leta 2002 usposobiti za uporabo
intemeta in multimedijskih viray. To vpraSanje ni povezano
sarno z motnostmi elektronskih povezav in usposabljanjem
utiteljev, ampak tudi stem, kako uciteljem stalno zagoravljari
re spretnosti in kako izbirali zanje najkakovostnejSo
programsko opremo, da bode lahko uporabljali IKT pri
svojem delu.
Ohranjanje sposobnosci za ueenje (kijueno vpraSanje)
V spreminjajoci se drutbi strokovna znanja in spretnosti
ne bode vet zadoScali. Zapletenost organizacije dela,
naraScanje Stevila nalog, ki jih morajo zaposleni opravljati,
uvajanje protnih nacinov dela in skupinsko delo, vse to
pomeni, da se Stevilo spretnosti, ki se zahtevajo za opravIjanje dela na posameznem delovnem mesru, nenehno Siri.
Med vsemi novimi sposobnostmi, ki se zahrevajo, je najpomembnejSa sposobnost za ucenje (ohranjanje radoved nosri in zanimanja za nove razvojne doseikel, brez karere
vseiivljenjsko utenje ni mogote. Razvijanje sposobnosti
ucenja pri ucencih in ohranjanje sposobnosti za ucenje
pri ucireljih bo prihodnjih letih v srediScu izobraievanja
ucireljev.
Po podarkih, ki jih je mogote zaslediti, je opazno, da v
primerjavi z drugimi v Sioveniji zaosrajamo pray na podrocju
vsetivljenjskega izobratevanja. Omeniri velja, da bomo po
materialni plati imeli motnosr crpari pomot iz socialnega
sklada za vseiivljenjsko ucenje, v katerem ima posebno
poudarjeno vlogo in velik pomen pray usposabljanje
uciteljev in vodij poklicnega izobratevanja.
4. Uporaba omretij in virov
V Solah se omretja uporabljajo kot metoda skupnega
dela v Solah in sodelovanja med njimi. Ucencem pa
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omogoCajo dosf,pp do uCnega grad iva, ki ga zahtevajo uCni
naCrti. PomoC in svetovanje pri izbiri multimedijskih virov
bosta za uCitelje prednostnega pomena.

5. Poveeanje vpisa v naravoslovne in cehnicne programe
Evropa potrebuje ustrezno ~tevilo strokovnjakov za matematiko in naravoslovne vede, da bi ohranila svojo konkurenCnost. V mnogih drtavah zanimanje za ~tudij matematike
in naravoslovnih ved upada. lelo resen je tudi problem,
kako obdrtati najvi~je usposobljene raziskovalce v Evropski
uniji. Strokovnost na naravoslovnem in tehniCnem podroCju
je vse pogosteje potrebna pri javnih razpravah, odloCanju
in sprejemanju zakonodaje.
V sklopu drugega strate~kega cilja 'olaj~ati vsem
dostop do izobratevanja in usposabljanja" omenimo
nasledn;e konkretne cilje:

I. Odprto uCno okolje
Najpomembnej~i izziv za vse drtave Clanice je omogoCiti
Cim latji dostop do vsetivljenjskega uCenja. Drtave clanice
se zavedajo, da je zaradi spremenjene narave dela in veCje
dostopnosti informacij stalna telja po uCenju in informacijah bistvenega pomena za posameznike ter drutbo in
gospodarstvo. lato se mora spremeniti naCin izvajanja
izobratevanja in usposabljanja, kar pomeni, da se morajo
vsi deli izobratevalnih sistemov demokratizirati ter izbolj~ati
odnos do uCeCih. Se zlasti je pomembno ~irjenje izobratevanja v zgodnje otro~tvo, ko se v igri lahko prepletajo
motnosti uCenja. Na ta naCin dobijo otroci bolj~e socialne
temelje za kasnej~i uCinkovit prehod v formalnej~i uCni
proces v ~olah.

2. Zavzemanje za akcivno drtavljanstvo, enake molnosci
in socialno kohezijo
Del uCnega procesa je spodbujanje aktivnega drtavljanstva. Spodbujanje aktivnega drtavljanstva in zaposljivost bi
morali dojemati kot komplementarna. Oboje je odvisno
od tega, ali imajo Ijudje vse tivljenje ustrezno in posodobljeno znanje in spretnosti za sodelovanje in lahko prispevajo h gospodarskemu in drutbenemu tivljenju.

J. Ucenje naj bo privlacnejSe
Individualna motivacija za uCenje ter pestrost uCnih
prilotnosti sta najpomembnej~a kljuCa za uspe~no izvajanje
vsetivljenjskega uCenja. To pomeni, da je treba najti naCine
za pomoC posameznikom pri uCenju in jih spodbujati v
formalnem izobratevanju ali delovnem okolju.
V sklopu tretjega strate~kega cilja "odpiranje sistemov
izobratevanja in usposabljanja v ~i~e okolje" omenimo
nasiednje konkretne cilje:

I. Krepicev vezi z delovnimi oko/ji, raziskovanjem in
Si~o drutbo
Sistemi izobratevanja in usposabljanja vCasih niso dopu~Cali zunanjih vplivov, nenazadnje zaradi velikosti in razvejenosti teh sistemov, ~tevila Ijudi, ki jih zaposiujejo in na

katere vplivajo, ter politiCnega pomena, ki jim ga pripisujejo.
Tudi za evropsko konkurenCnost je pomembno, da bi
izobratevanje in usposabljanje jemali kot del nacionalnih
in evropskih inovacij in napredka. Treba bi bilo spodbujati
sodelovanje med izobratevalnimi institucijami, podjetji,
raziskovalnimi institucijami in vsemi pomembnej~imi
partnerji javnega sektorja.

2. IzboliSanje ucenja cujih jezikov
UCenje tujih jezikov kot del izobratevanja in usposabljanja je pomembno ne Ie za kulturno bogatitev posameznika, ampak tudi kot prispevek k mobilnosti in evropski
konkurenCnosti. 19odnje uCenje tujih jezikov je lahko kljuC
do veCje jezikovne uspe~nosti kasneje v tivljenju.

J. Povecevanje mobilnosci in izmenjav
V zadnjih desetih letih so mnoge institucije za izobratevanje in usposabljanje zaCele organizirati mobilnost in
izmenjave z evropskimi programi za izobratevanje, kot so
Socrates, Leonardo da Vinci in Mladina. Izmenjave omogoCajo sodelujoCim, da si pridobijo nov pogled na svet,
omogoCijo jim, da uporabijo svoje znanje tujih jezikov v
praksi, uCence, uCitelje in izobratevalce motivirajo ter jim
omogoCajo povezovanje s ~ir~im okoljem. Mednarodne
izmenjave odpirajo tudi drugaCen pogled na uCni proces
ter omogoCajo pedago~kim delavcem, da si s kolegi iz tujine
izmenjujejo primere dobre prakse in se uCijo drug od
drugega.

4. Razvijanje podjetniSkega duha
Podjetni~tvo je ~ir~i pojem kot poslovna dejavnost podjetni~ki duh je dejaven in odziven duh - nekaj, kar bi
morala drutba kot celota ceniti in v kar bi morala vlagati.
5. Krepicev evropskega sodelovanja
V prihodnost usmerjene politike izobratevanja in usposabljanja ni mogoCe te naprej oblikovati brez povezave z
razvojem v Evropi in ~i~em svetu. Izobratevanje za demokratiCno drtavljanstvo je treba spodbujati Cez meje Evropske
unije. Strate~ko sodelovanje z drtavami v pristopu ter
drtavami Jugovzhodne Evrope naj bi zgradilo temelje za
razvoj evropske drutbe. Na koncu ne pozabimo poudariti,
da bi moralo evropsko sodelovanje med drugim upo~tevati
dragoceno delovanje in izku~nje mednarodnih organizacij
s podroCja izobratevanja, kot so Svet Evrope, UNESCO in
GECD.

In kako se bomo lotili
uresnitevanja teh ciljev
pri nas?
Tatjana Plevnik z Ministrstva za ~olstvo, znanost in ~port
pravi, da se bomo morali Cim prej lotiti naslednjih tem:
• Sistemska vpra~anja: sku~ali bodo poveCati motnosti
doizobratevanja za drugi, tretji in nadaljnji predmet
pouCevanja in s tem izbolj~anje ~tudijskih razmer,
sistemsko povezovanje zaCetnega izobratevanja in
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stalnega strokovnega spopolnjevanja s kreditnim
sistemom Studija ...
• Vsebinska vpraSanja: povetanje didaktitne usposobljenosti visokoSolskih utiteljev, vpeljevanje in povezovanje interdisciplinarnih podrotij (ilasti za poutevanje
otrok in mladine s posebnimi potrebami), posodobitev
vseh podrotij usposabljanja uWeljev v povezavi s
prenovo utnih natrtov.
• Metoditna vpraSanja: uSlVarjanje utinkovitih utnih okolij
in vpeljevanje sodobnih metod (portfolio za utence ... )
ter funkcionalno pedagoSko opismenjevanje utiteljev.
• Organizacijska vpraSanja: vpeljevati partnerslVO Sol in
fakultet. obnova sistema akreditacije programov izobralevanja utiteljev, uporaba sistema certificiranja tudi
za pedagoSke poklice (npr. po kontanem Studiju dobiS
diplomo, ne dobiS pa potrdila 0 tern, za kaj si usposobljen oz. kaj znaS).
Po zagotovilih ministrslVa se moramo zavedati, da premiki bode in da se ne bomo mogli izogniti nalogam in
dejavnostim, tetudi se bo mnogirn zdelo, da (Se) niso
potrebnL Vse te prenove, naloge in cilji izhajajo iz evropskega sodelovanja in za njih nas pravno zavezuje pristopna
pogodba.
In ne nazadnje:
PridrulilVeni proces na podrotju izobralevanja in usposabljanja ni potekal v okviru t. L "harmonizacije", s prilaga-

•••••
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janjem zakonodajnih, pravnoformalnih okvirov, kot je to
znatilno za druga podrotja. Evropske institucije uresnitevanje ciljev lizbonske in bolonjske deklaracije gradijo s
t. L umehkim" prilagajanjem, skozi vrsto dokumentov:
konvencii, priporotil in deklaracij. Na vse te spodbude se
mora vsaka dnava ustrezno odzvati: ne s trdimi prijemi,
temvet predvsem z vzpostavilVijo novih razmerij v drutbL
Za konec naj omenim, da boste vse dokumente, prispevke, druga grad iva konference in zakljutke delovnih
sku pin naSII na spodaj navedenih spletnih straneh: http://
www.cpLsi/speu

Literatura
Gradivo 5 konference:
Konkretni cilji za prihodnos( sistemoy izobralevanja in usposabljanja, Ljubljana: Center za mobilnosl in evropske programe
izobralevanja in usposabljanja, 2003.
lzobralevanje in usposabljanje v Evrop i: razlieni sisremi, skupni
cilji za 2010, Ljubljana: Center za mobilnos( in evropske
programe izobralevanja in usposabljanja, 2003.
Plevnik, Tatjana: Kakovostno izobralevanje uC:iteljev - predpogoj
za uresniCevanje skupnih evropskih ci tj ev izobratevanja in usposabljanja (Pobude: glasilo Centra RS za poklicno izobratevanje
s Centrom za mobilnost in evropske programe izobra1:evanja in

usposabliania - CMEPIUS, 1/5, 2003.)
Arh, Jelka: Odpiranje izobralevanja in usposabljanja v okolje
(Pobude: glasilo Centra RS za poklicno izobralevanje s Cemrom
za mobilnos( in evropske programe izobralevanja in uspo-

sabliania - CMEPIUS, 1/ 5, 2003.)
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(ena

lora Rutor lie:
Pristopi k poucevanju, preverjanju in ocenjevanju

4.600 SIT

Ama/ija Zakelj: Kako poucevati matematiko
Teorelicna zasnova modela in niegova didakticna izpeliova

4.600 SIT

Urika Morgan idr.: Kako poucujemo - kaj ocenjujemo
Prirocnik zo uCile1ie driav1ionske vzgoie in elike

4.800 SIT

Vida Karii Merhar idr.:
Zbirka nalog in primerov nacrtovanja iz fizike

4.300 SIT

Nevenko Cigler idr.:
Primeri pouka izbranih ucnih tem iz geografije v osnovni in srednji soli

4.600 SIT

Vilma 8rodnik idr.:
Kako do bolj kakovostnega 'nanja 'godovine, lbirko nolog in primerov

4.600 SIT

Morto Novak idr.:

Primeri

vpraian~

nalog in dejavnosti za poucevanje,

preverjanje in ocenjevanje ,nanja - Razredni pouk

4.300 SIT

Alenko Kompare idr.:
Zbirka nal09 in primerov iz psihologije - Koko poucevoti, preverioti in ocenjevoli nekoliko drugoce

4.800 SIT

Naslov narocnika:
naziv narocnika:

kraj:

poslna slevilka:

VKLJUCITEV SLOVENI]E VEVROPSKO
UNIJO · IZZIV ZA POUl{ ZGODOVINE
drugo zborovanje uCiteljev zgodovine
- KDAJ?

12. in 13. marec 2004

- KJE?

v NOVJ GORICJ, JCulturni dom

-KDO?

ucitelji zgodovine, driavljanske vzgoje,
etike in druzbe v osnovnih in srednjih solah

Zborovanje je objavljeno v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja (str. 197) in
ovrednoteno z 1 tocko.
V letu 2004 bo Slovenija postala clanica Evropske unije . Gotovo se nas svet zaradi tega
ne bo temeljito spremenil cez noc, pa vendar - tesnejse povezave s clanicami Evropske
unije gotovo prinasajo nekaj novega. Prinasajo nove izzive. Prinasajo dvome in sprasevanja 0 nasi prihodnosti. Prinasajo razmislek 0 slovenski identiteti in nasem mestu v
"evropski" zgodovini. Odpirajo dileme 0 sodobnem pouku zgodovine, njegovih
vsebinall in ciljih.

Ali ste tudi vi sledili razpravam in se sprasevali:
• Kaj se dogaja s slovensko identiteto in kaj pomeni biti Slovenec v zdruzeni Evropi
v zacetkll 21. stoletja?
• Kaj nam

0

slovenskem nacionalnem interesu prica zgodovina?

• Kaj se danes dogaja s pOllkom zgodovine v Evropi?
• In navsezadnje, kateri cilji pouka zgodovine v Sloveniji in Evropi bi morali biti
danes in v prihodnosti najpomembnejsi?

Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov
•

V telji, da bi dosegli enotno obliko ~ Iankov in prispevkov ter poenostavili redakcijski postopek, avtorje in avtorice
~Iankov in prispevkov prosimo, da v ~im ve~ji meri upoStevajo naslednja navodila za pisanje:

I. obseg ~Iankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov;
2. prispevki naj bodo pisani v ra~unalniSkem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi, podnaslovi in krepko
natisnjenimi deli besedila;
3. prispevke opremite tudi 5 povzetki vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvle~kom, sinopsisom v
obsegu do 200 znakov;
4. vaSi prispevki naj bodo tudi ustrezno citirani v skladu 5 Siovenskim pravopisom (1994, str. 222) npr.:
literatura:
Simoniti, V. 1990: Turki so v deteli teo Mohorjeva drutba. Celje.
Dular, A 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski ~asopis. Ljubljana. St. 3.
Viri:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Rokopisne knjige 117, Cod. 111/ 72 in Cod. 111/ 73.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Reg. I, 2211, fascikel 2060, 64 Vojna.
Navajanje opomb:
Opombe lahko navajate med besedilom npr.:
Nevarnost vnovi~nega vpada pa v tern letu Se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovi~ priSlo ve~
obvestil. ki govorijo 0 motnem velikem turSkem vpadu, razdeljenem v ve~ krakov, v lsuo in Kras, na Kranjsko in Stajersko.
(Simoniti,str. 119). Na koncu ~Ianka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu.
ali pod ~rto:
Clanek:
. 1. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslavijji, v: Zgodovina v Soli, Ljubljana 1998, st. I,str. 17-20.
knjiga:
E. Garin, Spisi

0

humanizmu in renesansi, Ljubljana 1993.

vir:
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
II.

12.

13.
14.

~Ianke

in prispevke lahko opremite tudi 5 shemami, zemljevidi, barvnimi in Crno-belimi fotografijami, diapozitivi
ipd., slikovno gradivo ustrezno oStevilCite, med besedilom prispevka pa oznaCite, kje naj se natisne, dopiSite pa tudi
besedilo, ki naj se natisne k slikovnemu gradivu; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na prispevek;
za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo uredniStvo;
kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v
ustrezni opombi;
pri poroCilih in ocenah razliCne literature in didakti~nih gradiv 5 podroCja Solstva v naslovu navedite ime in priimek
avtorja obravnavane publikacije oz. didaktiCnega grad iva, toCen naslov publikacije oz. didaktiCnega grad iva, zalotbo,
kraj in leto izdaje, Stevilo vseh strani obravnavane publikacije, Stevilo slik (barvnih in Crno-belih), shem, zemljevidov
ipd., pri didaktiCnih gradivih pa glavne znaCilnosti, npr. pri CD-ROM-ih Stevilo gesel. avtorja, zalotnika in kraj ter leto
izdaje;
vse prispele Clanke recenzirajo ~Iani uredniSkega odbora, odgovorni urednik pa je zadoten, da avtorje obvesti, ali
so ~Ianki ustrezni za objavo ali zavrnjeni;
Clankov, prispevkov in nenaroCenega grad iva ne vraCamo;
prispevke poSljite na disketi z oznaCenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu;
besedilo na disketi in izpisu na zaCetku opremite z vaSim imenom in priimkom, akademskim oz. suokovnim nazivom,
imenom in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z vaSim domaCim naslovom, poSto 5 poStno Stevilko, EMSO-m,
Stevilko tekoCega raCuna, toCnim naslovom banke, kjer imate odprt tekoCi raCun, davCno Stevilko in Stevilko telefona,
na kateri ste dosegljivi;
dodatno gradivo in diskete prilotite v posebno kuverto;
za pravlinost navedb v prispevkih odgovarjajo avtorji sami.
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