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Predmet: ZGODOVINA 
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učna tema: GRADBENIŠTVO SKOZI ČAS 

učne enote: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA 

________________________________________________________________ 

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

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

kateri samostani so pri nas nastali v srednjem veku.  

MESTA: Ptuj, Kranj, Škofja Loka, Ljubljana, Kamnik, Višnja Gora, 

Metlika, Novo Mesto, Koper, Piran, … 

GRADOVI: ljubljanski, Mali in Stari grad v Kamniku, ptujski, 

škofjeloški, celjski, blejski, Brestanica, predjamski grad, Podčetrtek, 

Snežnik 

SAMOSTANI: Stična, Kostanjevica na Krki, Bistra, Žiče 

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 naraščati število prebivalstva, zato so porušili 

srednjeveška obzidja. Mesta so se hitro širiti, brez načrtov. Pojavljati so se začele nove 

zgradbe. Prvi nebotičnik je bil zgrajen leta 1931 v ZDA, pri nas pa samo dve leti kasneje v 

Ljubljani. Pri gradnji so začeli uporabljati nove gradbene materiale: železo, železobeton, 

jeklo, steklo,… Za premagovanje naravnih ovir so začeli graditi viadukte in predore. 

Najvišja stavba danes se nahaja v Dubaju in meri 830  metrov. 

________________________________________________________________________ 

Z obravnavo nove snovi pri zgodovini smo zaključili. Spodaj boste našli naloge 

za utrjevanje znanja, ki mi jih boste mogli oddati rešene najkasneje do petka, 

29.5.2020. Časa za reševanje imate tako 4 šolske ure, sami si razporedite, koliko 

boste naredili v določeni uri. Ko prejmem vaše naloge in jih pregledam, vam 

bom zaključila ocene. Sploh tisti, ki ste med oceno, se potrudite, saj vam lahko 

naloge pomagajo dobiti boljšo oceno. 

Odgovori morajo biti v celih stavkih!!!! 

Rešene naloge mi pošljite na e-naslov: natasha.kragelj@gmail.com. 
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VAJE ZA UTRJEVANJE ZNAJA – GRADBENIŠTVO 

SKOZI ČAS 

 

Odgovori na vprašanja in reši naloge. Odgovarjaj v celih stavkih. Reševanju so 

namenjene štiri učne ure. 

 

1. Kje si je človek iskal bivališča v kameni dobi? 

2. Kaj so kolišča?, Katero kolišče je bilo nam najbližje? 

3. Kaj je bil razlog za gradnjo veličastnih zgradb v Mezopotamiji in Egiptu? 

4. Katere zgradbe iz časa prvih visokih kultur so se ohranile do danes? Pojasni, zakaj. 

5. Naštej gradbene dosežke starih Grkov in Rimljanov. 

6. Kaj vse se je nahajalo na trgu srednjeveškega mesta? Zakaj so bili tu požari in bolezni tako 

pogosti? 

7. S čim vse so se ukvarjali menihi v samostanih? 

8. Od česa je bila odvisna velikost srednjeveških gradov? Kdaj gradovi izgubijo svojo vlogo? 

9. Kako se je spremenilo gradbeništvo v 19. in 20. stoletju? 

10. Katere gradbene materiale so uporabljali skozi zgodovino? 

11. Kateri novi gradbeni materiali se pojavijo v 19. in 20. stoletju? 

12. naloga  

Odgovori na vprašanja.  

Katero zgradbo prikazuje spodnja fotografija? 

Katero ljudstvo jo je zgradilo? 

Kakšen je bil namen gradnje tovrstnih zgradb? 

Iz kakšnega gradbenega materiala so zgrajene?  

 

 

 

13. naloga  

Med spodnjimi trditvami sta dve pravilni. Obkroži /izpiši ju. 

 

a) V 14. stoletju so bile zgradbe grajene iz železobetona. 

b) Prve opeke, ki so pomenile velik napredek v gradbeništvu, so izdelali stari Rimljani. 

c) Srednjeveška mesta so varovala mogočna obzidja.  

d) Pri gradnji šotorov v prazgodovini so uporabljali tudi živalske kože in kosti živali. 

e) Prvi nebotičnik pri nas je bil zgrajen v Mariboru. 
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14. naloga 

Našteta bivališča razvrsti v tabelo. 

zigurat, samostan, stolpnica, jama, rimske terme, grad, šotor, železniški most 

Prazgodovina Stari vek Srednji vek Novi vek in moderna 

doba 

    

    

 

   

15. naloga 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 

 

   
 

 

a) V katero zgodovinsko obdobje bi postavil gradnjo zgornjega nebotičnika?  

b) Kje je bil ta nebotičnik zgrajen?  

c) Iz kakšnih materialov je nebotičnih zgrajen?  

č) Kateri novi izum 19. stoletja  je omenjen v besedilu?  

d) Zakaj je gradnja tega nebotičnika odmevala po vsej srednji Evropi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

        ″Novic o bodočem nebotičniku ni 

bilo nikoli dovolj. Radovedno 

občinstvo je lahko izvedelo, da bo 

razgled z vrhnje terase nebotičnika 

čudovit in da bo zato prav gotovo 

dobro obiskan. Hoditi na to Šmarno 

goro ne bo treba peš, ker bo vozilo 

na vrh dvigalo.″ 

(J. Kajzer (1983), S tramovi podprto mesto. 

Ljubljana:MK. Str.328.) 

 

 

 
Na začetku 20. stoletja je bil nebotičnik v naši 

prestolnici najvišja stavba v srednji Evropi.  
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16. naloga 

Poglej si sliko in dopolni besedilo.  

 

 

 

 

17. Letnicam določi stoletje in tisočletje: 

589 = 

1209 pr.n.št. = 

88 = 

340 = 

2001= 

 

 

18. Izračunaj pred koliko leti so se zgodili naslednji dogodki: 

a) Karantanija izgubi lastne kneze leta 828 n.št. = pred __________  leti 

b) Rimljani so začeli šteti leta od ustanovitev Rima leta 753 pr.n.št. = pred ___________  leti 

c) Druga svetovna vojna se je začela leta 1939. = pred ___________  leti 

 

 

 

19. Napiši v katerem stoletju in tisočletju se je zgodil posamezen dogodek: 

a) Krištof Kolumb je priplul na Bahamsko otočje leta 1492. = _____ stoletje, _____ tisočletje 

b) Prve olimpijske igre so bile v stari Grčiji 776 pr.Kr. =  ______stoletje, ______ tisočletje 

c) Zadnji celjski grof je umrl leta 1456. = _______ stoletje, _______ tisočletje 

 

 

- Zgradba na sliki je ____________________. 

- Zgradili so ga _____________________ 

(ljudstvo). 

- Zgradba je zgrajena iz ________________ 

(gradbeni material). 

- Zgrajen je bil v __________ veku. 

- Zgradba se je uporabljala za ____________ 

____________________________________. 


