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Pozdravljeni šestošolci,
v nekaj mesecih šolskega leta smo pri zgodovini spoznali kaj je zgodovina, zato sedaj
že veste, da je bilo v zgodovini človeštva že mnogo dogodkov, ki so spremenili tok
zgodovine in s tem vsakdanje navade in življenja ljudi. Z enim od takih dogodkov se
soočamo tudi sedaj. Upam, da ste dobro.
Spodaj vam pošiljam navodila za drugi teden pouka na daljavo. Vesel bom vaše
povratne informacije oziroma kakšnega vprašanja. Nekateri ste se mi že javili, hvala.
Moj elektronski naslov: sebastjan.abbad@guest.arnes.si
Ostanite zdravi in čim lepši teden vam želi učitelj Sebastjan Abbad

SREDNJEVEŠKO GRADBENIŠTVO
Ker smo s snovjo zaključili različno boste v 2. tednu nekateri imeli malo več dela kot
drugi . V tednu od 23. 3. do 27. 3. bomo obravnavali Srednjeveško gradbeništvo. V
učbeniku preberi strani od 34 do 37. Na iRokus.si lahko dostopaš brezplačno
(potrebna registracija) do elektronskega učbenika.
Napiši zgornji naslov in prepiši besedilo v zvezek (tisto kar ti manjka).

1. Gradovi
Gradove so gradili zaradi varnosti in kot simbol moči. Zgradili so jih iz
kamna in lesa na polotokih, gorskih grebenih, skalnih previsih... Grad ima
obzidje s stolpi, dvižni most, jarke. V njem so živeli plemiči z družino,
služabniki in vojaki. Poznam naslednje slovenske gradove (zapiši tri):

2. Kmečka hiša

Skiciraj/nariši srednjeveško kmečko hišo.

3. Srednjeveška mesta
Srednjeveška mesta so nastajala ob trgovskih križiščih, gradovih, rekah…
Imela so obzidje, strnjene hiše, glavni trg z mestno hišo, eno ali več cerkva,
neurejeno kanalizacijo. V mestih so živeli meščani (obrtniki in trgovci).
Največja nevarnost je požar in nalezljive bolezni. Slovenska srednjeveška
mesta so (zapiši tri):
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4. Cerkve
V srednjem veku se je v Evropi utrdilo krščanstvo. Za čaščenje
Boga so gradili cerkve. Mesta med seboj tekmujejo in gradijo
mogočne cerkve imenovane katedrale.

5. Samostani
Samostani so v srednjem veku kulturna in gospodarska središča. V njih so
prebivali menihi/nune, ki so ohranili znanje, kot je izdelava sira, zelišč, prepisovanje
knjig… Zgradbe: cerkev, bivalni, gospodarski del, obzidje. V Sloveniji so samostani:
Stična, Bistra, Pleterje…

