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REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

Naslov: GRADBENIŠTVO SKOZI ČAS (večji naslov) 

1. ČLOVEKOVA BIVALIŠČA V PRAZGODOVINI 

Pred neugodnimi vremenskimi razmerami so se prvi ljudje zatekali v jame, pod skalne previse 

in na drevesne krošnje. Pastirska ljudstva, ki so se nenehno selila, so si postavljala šotore. Šele 

v mlajši kameni dobi, ko so se ljudje stalno naselili, so začeli postavljati trdnejša bivališča, na 

primer kolišča  in  zemljanke. V železni dobi so se pojavila gradišča, to so naselja, grajena na 

vzpetini in obdana z obzidji. 

2. VELIČASTNE ZGRADBE PRVIH VISOKIH KULTUR 

Med prve visoke kulture štejemo Egipčane, Mezopotamce in Kitajce. Gradili so mogočne 

zgradbe, ki so jih posvečali predvsem bogovom. Mezopotamci so  iz gline gradili terasaste 

templje ali zigurate. Namenjeni so bili za verske obrede in opazovanje vesolja. V starem Egiptu 

pa so iz kamenja postavljali piramide, kjer so pokopavali faraone. Na Kitajskem so v tem času 

za obrambo pred tujimi  ljudstvi zgradili Kitajski zid. 

 

NAVODILA ZA DELO OD 30.3. – 3.4. 2020 

1) Odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v celih stavkih. 

- V čem so se začasna bivališča razlikovala od stalnih? 

- Iz česa so v prazgodovini postavljali šotore? 

- Kaj je zemljanka?  

- Poišči na spletu, koliko je dolg Kitajski zid.  

 

2) Nariši kolišče in gradišče ter piramido in zigurat (najdeš ga v učbeniku, str. 53). 
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3) OBRAVNAVA NOVE SNOVI – nadaljuj z zapisom snovi o gradbeništvu 

3. GRADBENIŠTVO STARIH RIMLJANOV IN GRKOV 

Grki so na akropoli, to je v______________ nad mestom, postavljali svetišča bogovom. Najbolj 

poznana akropola je v A____________. Grki so bili tudi mojstri v gradnji g_______________. 

Rimljani so za prirejanje raznih iger gradili arene ali a__________________. Tu so potekali 

g_______________ boji, pa tudi športne igre. Največji je bil zgrajen v R___________, imenuje 

se K_______________. Rimljani so gradili tudi številne in dobre  c____________ za hitrejši 

premik vojske po veliki državi. Poznali so tudi že v______________ ali akvadukte, 

k__________________, t_________ ali _______________, viadukte ali m_____________, 

…. 

 

 

Za dodatno ponazoritev snovi si poglej še priloženo PP predstavitev (tam najdeš tudi slikovni 

material) – do srednjega veka (še ne).  Rešitve bodo objavljene drug teden. 

Srečno 


