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Kamena doba

• Tudi na našem ozemlju so živeli neandertalci. Zatekali so se v jame. 

• Najpomembnejši odkritji kamene dobe sta najstarejša piščal na svetu 
in koščena šivanka.



Piščal so našli v jami Divje babe

• Jamo Divje babe na Cerkljanskem so obiskovali neandertalci. 

• Arheologi so našli kamnito orodje, kosti jamskega medveda, kurišča in 
najpomembnejše odkritje – najstarejšo piščal na svetu.

Okostje jamskega 
medveda

Pod besedo FIRBCOLOGI si poglej, kaj 
so izvedeli o najstarejši piščali.

https://www.youtube.com/watch?v=OmwtrC7Y0O0


• Izdelana je bila iz stegnenice mladega jamskega 
medveda.

• Vanjo so izvrtane luknjici.

• To je najstarejše glasbilo na svetu.

• ČE ŽELIŠ VEČ, SI PREBERI IN OGLEJ -
https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti

https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti


Koščeno šivanko so našli v jami Potočka zijalka

• Na gori Olševa se nahaja jama Potočka zijalka.

• Med pomembnejšimi odkritji izstopajo kurišča in najstarejša koščena 
šivanka.



V bakreni dobi so živeli kolišarji

• Kolišča so bivališča zgrajena na kolih.

• Nastala so na Ljubljanskem barju, kjer je bilo plitvo jezero.

• Prebivalci kolišč so bili koliščarji.

• Preživljali so se s poljedelstvom, živinorejo, nabiralništvom in lovom.

• Za prevoz po jezeru so uporabljali čolne iz debel, rečemo jim deblaki 
ali drevaki.

deblak



Odkritje iz bakrene dobe je najstarejše kolo na 
svetu
• Na Ljubljanskem barju so odkrili najstarejše kolo na svetu. 



Bronasta doba

• Iz bronaste dobe so najstarejši zlati predmeti.

• Našivka iz tanke zlate pločevine sta najstarejša zlata predmeta z 
ozemlja Slovenije. Luknjice nakazujejo, da sta bila pričvrstena na 
oblačila.

• Najdena sta bila ob Blejskem jezeru. Tam so našli še orodje, orožje, 
nakit.



Železna doba

• V železni dobi so na vzpetinah, gričih, 
nastale utrjene naselbine ali  gradišča. 

• Bile so zavarovane s kamnitimi obzidji ali 
jarki.

• Najdišče iz železne dobe je situla. Našli so jo 
v Vačah pri Litiji.

• Situla je posoda, bronasto vedro.


