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Predmet: ZGODOVINA 
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učna tema: GRADBENIŠTVO SKOZI ČAS 

učne enote: GRADBENIŠTVO V SREDNJEM VEKU 

________________________________________________________________ 

REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

1) Odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v celih stavkih. 

- V čem so se začasna bivališča razlikovala od stalnih? 

Začasna bivališča so bila postavljena samo za kratek čas, stalna pa za daljše 

časovno obdobje. Stalna bivališča so trdnejša, grajena iz boljših materialov, 

varnejša. Grajena so tudi na izbrani lokaciji (bližina vode, prometnih 

povezav). 

- Iz česa so v prazgodovini postavljali šotore? 

Šotore so postavljali iz vej, lesa, blata, kosti večjih živali (mamutove kosti). 

Prekriti so bili z živalskimi kožami. 

- Kaj je zemljanka?  

Zemljanka je preprosto bivališče z enim prostorom. Spodnji del te preproste 

hiše je bil vkopan v zemljo, zato ime zemljanka. Pri nas so jo postavljali še v 

srednjem veku (Slovani).   

 

Pozdravljeni! Še enkrat objavljam naloge prejšnjega tedna. 

Naloge reši 6.B, ki mu je prejšnji teden odpadla zgodovina.  

6.A in 6.C, ki pa sta te naloge že naredila, ta teden prebereta 

snov v učbeniku o gradbeništvu. 
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- Poišči na spletu, koliko je dolg Kitajski zid.  

Kitajski zid naj bi bil po najnovejših odkritjih arheologov dolg 21.196,18 km. 

Do leta 2009 so bili prepričani, da je dolg samo 8.850 km.  Zid so gradili od 

okrog leta 500 pr. n. š. pa vse do 17. stoletja n. š. 

2) Nariši kolišče in gradišče ter piramido in zigurat (najdeš ga v učbeniku, str. 53). 

KOLIŠČA:  

 

 

Tako naj bi izgledala kolišča na Ljubljanskem barju (najdišče Maharski prekop). 

Prepričanja, da so bile hiške med seboj povezane z mostišči, so da že zastarela. 

Danes vemo, da so hiške stale vsaka same zase. Zato izraza mostišče ne 

uporabljamo več.  
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PIRAMIDA: 

 

ZIGURAT: 

 

 

3. GRADBENIŠTVO STARIH RIMLJANOV IN GRKOV 

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

akropola je v Atenah. Grki so bili tudi mojstri v gradnji gledališč. 

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

boji, pa tudi športne igre. Največji je bil zgrajen v Rimu, imenuje se Kolosej. Rimljani so 

gradili tudi številne in dobre  ceste za hitrejši premik vojske po veliki državi. Poznali so tudi že 

vodovode ali akvadukte, kanalizacijo, terme ali kopališča, viadukte ali mostove, …. 

___________________________________________________________________________ 

 NAVODILA ZA DELO V 4. TEDNU OD 6.4. – 10.4. 2020 

1) Nariši rimski amfiteater. 

2) Poišči in razloži, kaj je hipodrom (še ena od stavb, ki so jo zgradili 

Rimljani).  

3) Kdo so bili gladiatorji? 

4) Nadaljuj z zapisom snovi pod GRADBENIŠTVO. Dopolni stavke.  
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4. SREDNJEVEŠKA MESTA IN SAMOSTANI 

Srednjeveška mesta so nastajala ob vznožju h_____________, ob r_____________, na 

k______________ pomembnih poti in v bližini g____________. Bila so obdana z 

o________. Osrednji del mesta je bil t_________. Tam so se nahajali rotovž ali 

m__________________, c_____________, s________________________, 

v_____________. Ker so bile hiše l____________ in tesno s___________ ter krite s 

s___________ so bili pogosti p____________. Zaradi pomanjkanja č___________ vode in 

neurejene k____________________ so se b_____________ kot je kuga zelo hitro širile.  

V samostanih so živeli m_____________, ki so se ukvarjali s prepisovanjem 

k___________, m________________, s__________________, z________________, 

i_________________ . 

5. SREDNJEVEŠKI GRADOVI 

Velikost gradu je bila odvisna od b____________ in p___________ plemiča. Do 11. 

stoletja so gradili l___________ gradove, potem so postali k____________. Zavarovani so 

bili z o_____________ in tako, da so bili zgrajeni na v_______________. Življenje v gradu 

je bilo zelo neudobno, saj je bil grajen iz k_____________ in zato m____________. 

Gradovi so izgubili svoj pomen z uvedbo s___________ orožja. Namesto gradov si je 

plemstvo začelo postavljati mogočne d____________ na ravninah.  

 

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

material) – del o srednjem veku. Rešitve bodo objavljene drug teden. 

 

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z gornjo nalogo ali snovjo (bi 

potrebovali razlago), mi lahko: 

- pišete na mail: natasha.kragelj@gmail.com 

- pokličete na 031376741 

- ali me pokličete po Skaypu s klikom na povezavo: 

https://join.skype.com/invite/deK2rrsPqnhb 
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