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Obvestilo! 

V PETEK, 24.4.2020, BO OB 9.00 DO 9.45 ORGANIZIRAN DOPOLNILNI 

POUK/PONAVLJANJE O GRADBENIŠTVU SKOZI ČAS. KDOR BI SE ŽELEL 

PONAVLJANJU PRIKLJUČITI, NAJ MI PIŠE PO ELEKTRONSKI POŠTI DO 

ČETRTKA DO 20.00, DA GA DODAM MED UDELEŽENCE SREČANJA. 

DOGODEK BO POTEKAL PREKO APLIKACIJE SKYPE. 

 

Spodaj so rešitve prejšnjega tedna. Preveri svoj zapis in ga dopolni. 

1)Nariši rimski amfiteater. 

 
Na sliki je rimski amfiteater, ki si ga lahko pogledaš v Puli. Amfiteatre 

lahko vidiš povsod, kjer so Rimljani imeli svojo oblast (skoraj cela 

Evropa, severna Afrika, JZ Azija). Bili so ovalne ali okrogle oblike, 

grajeni iz kamenja. To so bile arene, v katerih so potekale gladiatorske 

igre, uprizarjali so bitke, … Največji je bil postavljen v Rimu, imenuje se 

Kolosej. 
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1) Poišči in razloži, kaj je hipodrom (še ena od stavb, ki so jo zgradili Rimljani).  

 
Hipodrom je prostor, kjer so potekale konjske dirke. Največji je bil v 

Rimu, imenoval se je Circus Maximus (do danes so se ohranile samo 

ruševine).  

 
2) Kdo so bili gladiatorji? 

Gladiatorji so bili rimski sužnji (vojni ujetniki), ki so jih posebej pripravili 

za borbe. Borili so se v amfiteatrih, da bi zabavali preproste ljudi. S temi 

borbami so želeli cesarji doseči, da bi bili ljudje zadovoljni z njihovim 

vladanjem, zato je bil obiska bojev brezplačen. Lahko so se ga udeležili 

tudi berači. Bolj izobraženi Rimljani in višji sloji pa so raje obiskovali bolj 

kulturne prireditve v gledališčih. 

 
3) Nadaljuj z zapisom snovi pod GRADBENIŠTVO. Dopolni stavke.  

 

3. SREDNJEVEŠKA MESTA IN SAMOSTANI 

Srednjeveška mesta so nastajala ob vznožju hribov, ob rekah, na križiščih pomembnih 

poti in v bližini gradov. Bila so obdana z obzidji. Osrednji del mesta je bil trg. Tam so se 

nahajali rotovž ali mestna hiša, cerkev, sramotilni steber, vodnjak. Ker so bile hiše 

lesene in tesno skupaj ter krite s slamo so bili pogosti požari. Zaradi pomanjkanja čiste 

vode in neurejene kanalizacije so se bolezni kot je kuga zelo hitro širile.  

V samostanih so živeli menihi, ki so se ukvarjali s prepisovanjem knjig, molitvijo, 

sadjarstvom, zeliščarstvom, izobraževanjem . 

4. SREDNJEVEŠKI GRADOVI 

Velikost gradu je bila odvisna od bogastva in pomembnosti plemiča. Do 11. stoletja so 

gradili lesene gradove, potem so postali kamniti. Zavarovani so bili z obzidjem in tako, da 
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so bili zgrajeni na vzpetini. Življenje v gradu je bilo zelo neudobno, saj je bil grajen iz 

kamenja in zato mrzel. Gradovi so izgubili svoj pomen z uvedbo strelnega orožja. 

Namesto gradov si je plemstvo začelo postavljati mogočne dvorce na ravninah.  

__________________________________________________________________________ 

 NAVODILA ZA DELO V 6. TEDNU OD 20.4. – 24.4. 2020 

1) Napiši 5 srednjeveških mest pri nas in 5 srednjeveških gradov. Napiši še, 

kateri samostani so pri nas nastali v srednjem veku.  

2) Nadaljuj z zapisom snovi v zvezek in dopolni manjkajoče besede.  

 

6. GRADBENIŠTVO V NOVEM VEKU IN MODERNI DOBI 

Konec novega veka je v mestih začelo n____________ število prebivalstva, zato so porušili 

srednjeveška o_______________. Mesta so se hitro š___________, brez 

n_______________. Pojavljati so se začele nove zgradbe. Prvi n_________________ je bil 

zgrajen leta 1931 v ZDA, pri nas pa samo dve leti kasneje v L_____________. Pri gradnji 

so začeli uporabljati nove gradbene materiale: ž__________, ž_________________, 

j___________, s_____________,… Za premagovanje naravnih ovir so začeli graditi 

v____________ in p________________. Najvišja stavba danes se nahaja v D_________ 

in meri 8___  metrov. 

 

Veliko dobre volje pri reševanju!!! 

Rešitve bodo objavljene drug teden. 

 


