ARHEOLOGIJA
Arheološke najdbe

REŠITVE

Na sliki: izbor bronastih predmetov
iz zaklada Mušje jame

V neposredni okolici Škocjana je bilo do danes odkritih več kot trideset
arheoloških najdišč, med katerimi so številna predvsem .žarna grobišča (nekropole)
Najdbe so zelo raznolike, največ pa je:
Delov orožja, glej sliko!
Najstarejše arheološke najdbe so bile odkrite v Tominčevi jami v Veliki
dolini in segajo v čas bakrene in zgodnje bronaste dobe. To obdobje sega
v čas med:
- 100.000 in 50.000 leti pred našim štetjem
- 3000 in 1700 leti pred našim štetjem
- 5. in 8. stoletjem našega štetja
Številne najdbe, ki so jih arheologi odkrili v grobiščih pod Gradiščem in
Brežcem, so primerljive s tistimi, ki so jih izdelovali v oddaljenih deželah
takratnega sveta, kot so (naštej tri):
.Alpski prostor, Apeninski polotok, Panonska nižina, antična Grčija...
Kot kaže, je v tistem času, pred približno 3000 leti, to območje,
predvsem njegovo podzemlje, pritegovalo številne romarje iz Grčije
in osrednje Italije ter z zahodnega dela Balkana in iz Panonije.
Poznaš kak podoben kraj, kamor ljudje množično romajo dandanes ?
Svete reke (Ganges), Međugorje, Meka, Lurd, Santiago de Campostela
Arheologi so večino predmetov v Škocjanskih jamah in okolici našli
pred približno 100 leti in jih odpeljali v muzeje na ....Dunaj.. in v
..Trst..

Na sliki: rekonstrukcija votivnih obredov pri Mušji jami
v pozni bronasti dobi
žarna grobišča - grobišča, nastala v pozni bronasti dobi
Romarji - verniki, ki gredo v romarski kraj, kdor kam gre, potuje
Park Škocjanske jame
Slovenija

Več o tem: www.park-skocjanske-jame.si/Arheologija.pdf

ARHEOLOGIJA
Škocjan kot Gradišče

Gradišče Škocjan je nekoč zagotovo imelo drugo ime, vendar ga do danes še niso
ugotovili. Vsekakor pa je bilo gradišče Škocjan pomembno vsaj od bronaste dobe
naprej. Nad prepadnimi stenami soteske Reke in udornicama Velika in Mala dolina,
kjer je včasih stalo gradišče, je zdaj vas Škocjan.
Razmisli in napiši, zakaj je bilo gradišče zgrajeno na tem mestu.
Zaradi naravne strateške lege - obdajajo ga prepadne stene
Škocjanski Mali zaklad, ki so ga našli konec 19. stoletja, prazgodovinsko
in rimskodobno posodje, skeletni grobovi in rimski novci pričajo o stalni
poselitvi območja.
Ali misliš, da se pod površjem skriva še veliko dragocenih predmetov ?

Slika prikazuje lego Škocjana, s prepadnimi stenami na JV in SZ strani.
Raziskuj in ugotovi kako so se prebivalci pred sovražniki zaščitili tam, kjer ni bilo
prepadnih skal. ......Z obzidjem gradišča.........
Kakšna je današnja podoba Škocjana ?.........
Danes na tem mestu stoji gručasto naselje z elementi kraške arhitekture

Na sliki: rekonstrukcija gradišča Škocjan
Gradišče ali kaštelir - naselbina, obdana z velkimi - monumentalnimi obzidji
Kult - izkazovanje časti z molitvami ali obredi
Park Škocjanske jame
Slovenija

Več o tem: www.park-skocjanske-jame.si/Arheologija.pdf
www.park-skocjanske-jame.si/jPrevala.pdf

REŠITVE

Na sliki: Škocjanski Mali zaklad, nekaj dobro ohranjenih predmetov

