
POUK NA DALJAVO: 8.2. – 12.2.2021 

Učitelj: Rok Vengar (rok.vengar@guest.arnes.si)  

Predmet: ZGODOVINA 

Število ur pouka: 1 

Razred: 6. A 

 

Splošna navodila: 

Spodaj navedeni spletni naslovi naj vam služijo za boljše razumevanje učne snovi, poglabljanje znanja 

o obravnavani učni snovi ter za preverjanje in utrjevanje znanja. Uporabni spletni naslovi so: 

- https://www.irokus.si/ 

- https://www.ucimte.com/ 

- https://www.ucimse.com/ 

- http://radoved.si/vsebine#zgodovina 

- http://egradiva.gis.si/web/guest/domov 

Poleg zgoraj omenjenih dodatnih možnosti naj učenci pri pouku na daljavo uporabljajo zvezke (zapis 

učne snovi) ter samostojne delovne zvezke za zgodovino (prebiranje besedila in reševanje nalog o 

obravnavani tematiki). 

Učenci naj natančno preberejo in upoštevajo navodila za delo (preberi, napiši/prepiši, označi …).  
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NAVODILA ZA DELO 

 

Učna tema: GRADBENIŠTVO V SREDNJEM VEKU 

Datum: sreda, 10.2.2021 

Navodila: 

1. Učenci pogledajo posnetek o srednjeveškem gradbeništvu: 

https://www.youtube.com/watch?v=PRewfND0bOE.  

2. Učenci v zvezek napišejo naslov Gradbeništvo v srednjem veku. 

3. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 47, Zakaj so imeli gradovi obzidja). 

4. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 47, 1. naloga). 

5. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Grad). 

6. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 48, 3. naloga). 

7. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 48, Kako so živeli kmetje). 

8. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 48, 4. naloga). 

9. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Kmečka hiša). 

10. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 49, Kakšno je bilo srednjeveško mesto). 

11. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 49, 5.a naloga). 

12. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Srednjeveško mesto). 
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ZAPIS UČNE SNOVI 

 

GRAD 

Gradovi so nastali v 10. in 11. stoletju. Najprej so bili leseni, nato pa kamniti. Gradilo so jih 

kmetje. 

Latnik gradu je bil graščak ali plemič. Na gradu so poleg plemiča prebivali še njegova družina, 

sorodniki, služabniki in vojaki. 

Gradovi so bili utrdbe, ki so nudile zaščito pred napadi (naravne razmere, obzidje, dvižni 

most, jarki …). Na njih se je odvijalo družabno življenje. 

 

KMEČKA HIŠA 

Kmečke hiše predstavlja zunanji in notranji del hiše. 

ZUNANJOST: 

- skromna 

- gradbeni material: les ali ilovica, kasneje kamen ali opeka 

- slamnata streha 

- majhna in nezastekljena okna 

NOTRANJOST: 

- celotna notranjost iz enega prostora (kuhanje, spanje) 

- v hiši so prespale tudi živali 

- zadimljenost (ogenj sredi prostora) 

- malo pohištva (klopi, miza) 

- tla iz slame ali živalske kože 

 

SREDNJEVEŠKO MESTO 

Srednjeveška mesta so nastala v bližini rek, gradov, ob cerkvah ter ob križiščih prometnih 

poti. Imela so do 1000 prebivalcev, ki so se imenovali meščani (obrtniki in trgovci). 

Ureditev mest: 

- ulice (netlakovane, blatne, umazane) 

- trg 

- cerkev 

- mestna hiša 

- sramotilni steber 

 


