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Hörverstehen  
und Sprechen 
Slušno razumevanje 
in govorno sporočanje

Leseverstehen 
Bralno razumevanje

Sprach bewusstsein
(Dieser Bereich ist integra-
ler Bestandteil aller ande-
ren Kompetenzbereiche) 
Jezikovno zavedanje 
(to področje je sestavni del 
vseh ostalih kompetenčnih 
področij) 

Sprachmittlung 
(Dieser Bereich ist integraler 
Bestandteil aller anderen Kom-
petenzbereiche) 
Jezikovno posredništvo 
(to področje je sestavni del vseh 
ostalih kompetenčnih področij) 

Schreiben 
Pisno sporočanje



KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

DE
Hörverstehen
Schülerinnen und Schüler können ...

ANSPRUCHSVOLL

LEICHT

den Hauptgedanken 
einer Nachricht 
aufgreifen und 

verstehen 

Sachverhalte zu 
Themen über histo -
rische und moderne 

Ansiedlungen verstehen 

einem alltäglichen Gespräch über 
das Mieten und Vermieten einer 
Wohnung sowie über Merkmale 

verschiedener Wohnräume folgen 

Anweisungen und 
Dialogen folgen, die 
der Orientierung in 
städtischer und länd-
licher Umgebung die-
nen (z. B. Beschreibung 
des Weges, Gebäudes 
und Raumes, Orien-
tierung in der Stadt 
und ihrer Umgebung, 
Himmelsrichtungen) 

ein mit deutlicher Intonation 
vorgelesenes Inserat verstehen 

Hörtexten folgen und anhand schriftlicher 
Arbeiten ihr Verständnis über Einzelhei-
ten und Wesentliches präsentieren 

den Wortschatz und die Wortgruppen verstehen, 
die sich auf die Themenfelder Stadt, Wohnung 
und Verkehr beziehen und diese in mündlichen 
und schriftlichen Aufgaben anwenden 

CELOVEC RIM

Von Klagenfurt nach
Rom



KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

SL
Slušno razumevanje
Učenke in učenci …

ZAHTEVNO

LAHKO

lahko spoznajo 
glavno misel 

sporočil in obvestil 

razumejo dejstva o 
temah, povezanih z 

načinom bivanja v zgo-
dovinskih in sodobnih 

naselbinah 

lahko spremljajo razgiban 
pogovor o najemu in oddaji 

stanovanja ter o značilnostih 
različnih bivalnih prostorov 

razumejo navodila 
in dialoge, kako se 
znajti v mestnem in 
podeželskem okolju 
(opis poti, opis stavbe 
in prostora, orientacija 
v mestu in okolju, 
smeri neba) 

ob razločnem govoru prepoznajo 
in razumejo oglas 

poslušajo besedila in s pisnimi 
dejavnostmi pokažejo razumevanje 
posameznih podrobnosti in bistva 

razumejo pogosto besedišče in besedne zveze, 
ki se nanašajo na tematska področja mesto, 
stanovanje in promet, in jih uporabijo za ustne 
in pisne naloge 

CELOVEC RIM

Iz Celovca v Rim



KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

DE
Sprechen
Schülerinnen und Schüler können ...

ANSPRUCHSVOLL

LEICHT

mit didaktischen Spielen 
den Wortschatz zum Auf-

bau historischer Ansiedlun-
gen erwerben und festigen 

grafi sche Darstellungen ver-
stehen und diese mündlich 

beschreiben (z. B Landkarte, 
Grundriss, Grafi k, 

Querschnitt) 

über die slowenische 
Geschichte der Stadt 
Klagenfurt und über 
Merkmale der Haupt-
stadt Kärntens spre-
chen und erzählen 

über zweisprachige ö� entliche Einrichtungen 
aus dem Bereich Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Wissenschaft, Ausbildung und Sport, Verlags-
wesen und Medien sprechen 

einfache Fragen über Merkmale zu 
Gassen, Straßen und Gebäuden in der 
Stadt stellen und darauf antworten 

Räume, Möbel, Einrichtungen, Teile des 
Hauses und des Gartens benennen 

CELOVEC RIM

Von Klagenfurt nach
Rom

einfache adäquate 
Sätze verwenden und 
über Wohnsituationen 

berichten 

einfache Wortgruppen und Sätze, mit 
denen sie Gebäude, Räume und Ver-
kehrswege beschreiben, verwenden 



KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

SL
Govorno sporočanje
Učenke in učenci …

ZAHTEVNO

LAHKO

z didaktično igro 
urijo besedišče, 

povezano z zgrad-
bo zgodovinskega 

naselja 

razumejo grafi čne 
prikaze in jih govorno 
ubesedijo (zemljevid, 

tloris, grafi kon, prerez) 

poimenujejo prostore, 
pohištvo, opremo, dele 

hiše in vrta 

uporabljajo preproste besedne zveze 
in stavke, s katerimi lahko opišejo 
stavbe, prostore in prometne poti 

se sporazumevajo 
in pripovedujejo o 
slovenski zgodovini 
Celovca in značilnostih 
glavnega mesta dežele 
Koroške 

se sporazumevajo o dvojezičnih javnih 
ustanovah s področja politike in gospodarstva, 
kulture in znanosti, izobraževanja in 
športa, založništva in medijev 

sestavljajo preprosta vprašanja o 
značilnosti ulic in stavb v mestu in 
znajo odgovoriti nanje 

poimenujejo prostore, pohištvo, 
opremo, dele hiše in vrta 
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KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

DE
Leseverstehen
Schülerinnen und Schüler können ...

ANSPRUCHSVOLL

LEICHT

die Bedeutung unbe-
kannter Wörter über 

Wohnsituationen aus 
dem Kontext einfacher 

Texte erschließen 

kurze Texte lesen und 
darin bestimmte Daten und 
wichtige Informationen für 

den Bau eines historischen 
Gebäudes fi nden 

Anweisungen für 
didaktische 

Sprachspiele erfassen 

Daten mit Hilfe der 
Landkarte und des 

Gelesenen verbinden 

den Inhalt eines populärwissenschaftlichen Textes 
über Pfahlbauten, Kräuter, Heilkräuter und antike 
römische Straßen weitgehend verstehen 

einfachen Anweisungen, 
wie man von einem Ort 
zum anderen kommt, folgen 

Fragen lesen und verstehen 
und sie mit richtigen Antworten 
verbinden 

Aufgaben anhand des 
Gelesenen lösen und 
nicht sinngemäße 
Wörter identifi zieren 

ihre Informationen über 
Klagenfurt dazu nutzen 
über die Stadt in einer an-
deren Sprache zu sprechen 

CELOVEC RIM

Von Klagenfurt nach
Rom



KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

SL
Bralno razumevanje
Učenke in učenci …

ZAHTEVNO

LAHKO

prepoznavajo pomen 
neznanih besed 
iz sobesedila ob 

preprostih besedilih o 
bivanjskih možnostih 

kurze Texte lesen und 
darin bestimmte Daten und 
wichtige Informationen für 

den Bau eines historischen 
Gebäudes fi nden 

dojamejo navodila 
za jezikovno-

didaktične igre 

s pomočjo zemljevida in 
branja povezujejo podatke 

razumejo okvirno vsebino poljudnoznanstvenega 
besedila o koliščarjih, zeliščih in zdravilnih rastlinah 
ter rimskih cestah 

lahko sledijo preprosto 
napisanim napotkom in 
navodilom, kako priti od A do B 

berejo vprašanja in jih povežejo 
z ustreznimi odgovori 

s pomočjo prebrane-
ga rešujejo naloge 
in iščejo besede, ki 
smiselno ne spadajo v 
besedilo 

koristijo informacije o 
mestu Celovec in jih znajo 
uporabiti v drugem jeziku 

CELOVEC RIM
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KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

DE

ANSPRUCHSVOLL

LEICHT

Schreiben
Schülerinnen und Schüler können ...

kurze Texte mit Hilfe von vorge-
gebenen Wörtern und Wort-

gruppen verfassen (z. B. Dialog, 
Beschreibung einer Gasse, 
eines Weges, Palastes, …) 

adressatengerecht 
Informationen und 
Berichte vermitteln 

angegebene Informationen für 
den Au� au und das Schreiben 

einer Anzeige verwenden 

grafi sche Darstellun-
gen analysieren und 
sie beschreiben (z. B. 
Landkarte, Grundriss, 
Grafi k, Querschnitt) 

den erworbenen Wortschatz für kreative 
schriftliche Arbeiten verwenden 

klar und deutlich Wege, Gebäude sowie 
reale und fi ktive Räume beschreiben

inhaltlich Wichtiges von Unwich-
tigem unterscheiden und ihre 
Erkenntnisse verschriftlichen 

das Wohnen in der Stadt mit einer 
Abfolge einfacher Wortgruppen 
und Sätze beschreiben 

CELOVEC RIM

Von Klagenfurt nach
Rom



KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

SL
Pisno sporočanje
Učenke/učenci...

ZAHTEVNO

LAHKO

s pomočjo predlaganih 
besed in besednih zvez 

pišejo krajša besedila 
(opis ulice, palače in poti, 

dialoge ...) 

pisno posredujejo 
informacije in poročila, 
prilagojene naslovniku 

uporabljajo podane 
informacije za zgradbo 

in pisanje oglasa 

razumejo grafi čne 
prikaze in jih pisno 
ubesedijo (zemljevid, 
tloris, grafi kon, prerez) 

usvojeno besedišče uporabljajo 
za ustvarjalno pisanje 

jasno in natančno opisujejo poti, 
stavbe in realne ter fi ktivne prostore 

ločijo med vsebinsko ustreznimi 
in neustreznimi podatki in pisno 

utemeljujejo ugotovitve 

z nizom preprostih besednih 
zvez in stavkov opisujejo 
značilnosti bivanja v mestu 

CELOVEC RIM
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KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

DE
Sprachbewusstsein
Schülerinnen und Schüler können ...

ANSPRUCHSVOLL

LEICHT

Die Abfolge des 
Straßenbaus nach-

vollziehen und dabei 
passende Zeitadverbi-

en anwenden 

Verben, die eine Bewegung 
beschreiben, einsetzen und 

in verschiedenen Zeitformen 
und Personen anwenden 

verschiedene Verbformen 
anwenden und aktiv bilden 

(z. B. Befehlsform) 

Ortsbezeichnungen 
einordnen und diese 
unter Beachtung der 
Groß- und Kleinschrei-
bung richtig anwenden 

größtenteils problemlos den Wortschatz aus 
dem Bereich Wohnen wiedergeben 

mit passenden Präpositionen und 
Fragen den Genitiv, Akkusativ und 
Lokativ verwenden 

Wissen über ihre Herkunft erwerben 
und Ähnlichkeiten bei der Benennung 
von Ortschaften entdecken 

CELOVEC RIM

Von Klagenfurt nach
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KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

SL
Jezikovno zavedanje
Učenke/učenci...

ZAHTEVNO

LAHKO

poznajo potek 
postopka gradnje 

ceste z uporabo 
časovnih prislovov 

poznajo glagole, ki izražajo 
gibanje, in jih uporabljajo v 

različnih časih in osebah 

poslužujejo se raznih 
glagolskih oblik 

in jih znajo tvoriti 
(npr. velelnik) 

prepoznavajo in 
pravilno uporabljajo 
naselbinska imena z 
ustrezno veliko in malo 
začetnico 

nimajo težav pri razumevanju besedišča 
s tematskega področja bivanja 

z ustreznimi predlogi in vprašalnicami 
uporabljajo rodilnik, tožilnik in mestnik 

pridobivajo znanje o izvornem 
okolju in odkrivajo podobnosti 
poimenovanj naselij 

CELOVEC RIM
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SLOWENISCH  
FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I

SLOVENŠČINA  
ZA SEKUNDARNO STOPNJO I

ÜBUNGEN
VAJE



Exemplarische Übungsbeispiele für den Unterricht 
Von Klagenfurt nach Rom
Vzorčni primeri za pouk
Iz Celovca v Rim

KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

CELOVEC RIM



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJE STANOVANJE
CELOVEC RIM

pritličje

kuhinja 

hladilnik

postelja

kopalnica

stranišče

zavesa

otroška soba

radiator

umivalnik

dnevna soba

televizor

motorno kolo

podstrešje

nočna omarica

dimnik

guma 

spalnica

omara

garaža

naslanjač

stanovanje

balkon

ograja

streha

strop

tla

miza

stol

štedilnik

hladilnik

pečica

avto

pipa

kavč

naslanjač

samokolnica

televizor 

roža

radio

banja

tuš

ogledalo

pisalna miza

polica

luč

preproga

slika

okno

igrače

računalnik

dnevna soba

kopalnica

otroška soba

spalnica

garaža

kolo 

Besede prevedi v nemščino in jih potem ustrezno razvrsti. PROSTORI

POHIŠTVO,  OPREMA

DELI  HIŠE  IN  VRTA



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJE STANOVANJE
CELOVEC RIM

Kaj je v katerem prostoru? Napiši. 
Pomagaj si z razvrščenimi besedami v tabeli.

V dnevni sobi so 

 . 

V kopalnici so 

 . 

V otroški sobi so 

 . 

V kuhinji so 

 . 

V spalnici so 

 . 

V garaži so 

 . 



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJE STANOVANJE
CELOVEC RIM

Kaj je na sliki? Napiši.

garaža
vrt 

hiša
blok

stolpnica 
ograja 

vrstna hiša 

Kje stanuješ? Napiši. 

Stanujem v 

 . 

Vprašaj sošolke ali sošolce, kje stanujejo. Poveži podatka in napiši poved.

IME KJE STANUJE? STAVEK

Katarina hiša Katarina stanuje v hiši.



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJE STANOVANJE
CELOVEC RIM

Kateri prostori so kje? Napiši.

Kateri prostori so v pritličju?

Kateri prostori so v prvem nadstropju?

Kateri prostori so na podstrešju?



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJE STANOVANJE
CELOVEC RIM

V katerem prostoru se nahajajo osebe? 
Poslušaj in označi ustrezni prostor. 

DIALOG 1 DIALOG 1 DIALOG 3 DIALOG 4

spalnica shramba dnevna soba kuhinja 

kopalnica veža garaža garaža

klet spalnica kuhinja otroška soba

podstrešje kopalnica spalnica podstrešje

Kateri prostor je to? Napiši.

V tem prostoru sem zelo rada. V hladilniku so 

vedno dobre stvari in zelo dobro diši, če kdo kaj 

dobrega skuha.

Največ časa preživim v tej sobi. Rada se igram, 

pri pisalni mizi delam domačo nalogo in v postelji 

dobro spim. 

V tem prostoru uživam mir, ker se lahko 

uležem v banjo, se umijem in uredim. 



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJE STANOVANJE

Kaj spada skupaj? Poveži. Kje so predmeti v tvoji spalnici? Pogovarjaj se s sošolko 
ali sošolcem. Vprašaj in odgovori, kot kaže primer. 
Uporabi predlagane predloge iz prejšnje vaje in glagole iz okvira.

Dopolni z ustreznim predlogom.

na

zraven, poleg

med

za

pred

pod

čez

v

neben

auf

zwischen

unter

vor

hinter

über

in

Kje so knjige? Na mizi. / Knjige so na mizi.
Kje stoji koš? Pod mizo. / Koš stoji pod mizo. 

viseti, stati, ležati, biti, biti položen, tičati, biti razprostren, 
nahajati se, biti pritrjen, biti nameščen, biti fi ksiran

Računalnik stoji ____________ mizi.

Smeti ležijo _____ košu.

Miza se nahaja ________ oknom.

Preproga leži ________ posteljo.

Slika je pritrjena ___________ kavčem.

Majica je nameščena ___ omari.

Škatla stoji ______ mizo.

Nočna omarica je _____ postelji.

CELOVEC RIM



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJE STANOVANJE
CELOVEC RIM

Predstavljaj si, da odpreš vrata navedenega prostora svojega stanovanja. 
Označi, kaj je res in kaj ne.

KOPALNICA RES JE. NI RES.

V sredini kopalnice stoji banja.

Na desni strani se nahajata dva umivalnika.

Za banjo raste velika roža.

Okno je zelo majhno.

Preproga je pisana.

GARDEROBA RES JE. NI RES.

Na polici ležijo pisane marele.

Na desni strani je veliko okno.

Na okenski polici stoji okrasna rastlina.

V garderobi so obešalniki za jope, 
anorake in plašče.

Na levi strani je lesena omara za čevlje.

SPALNICA RES JE. NI RES.

Na desni strani stoji velika omara.

Pod posteljo ležijo umazane nogavice.

Na stropu visi velika luč.

V sredini sobe se nahaja majhna postelja.

Pod oknom je pisalna miza.

KUHINJA RES JE. NI RES.

Ob mizi stojijo stoli.

V desnem kotu se razprostira velik hladilnik.

V sredini je nameščen star štedilnik.

Na steni visi veliko ogledalo.

Na mizi so lepe rože.



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJE STANOVANJE
CELOVEC RIM

Predstavljaj si prostore svojega stanovanja in 
se pogovarjaj s sošolko ali sošolcem. 
Odgovorita na naslednja vprašanja. 
Pomagajta si z besedami iz okvira.

Kje je kaj v tvojem stanovanju? 
Napiši. Pomagaj si z besedami iz okvira.

Kje stoji omara?

Kje je pritrjena polica? 

Kje je miza?

Kje so čevlji? 

Kje stoji nočna omarica? 

Kje leži torba? 

Kje je avto?

Kje se nahaja svetilka?

Kje tiči ključ?

Kje so pospravljeni lonci?

Kje leži preproga?

Kje je vgrajen trezor?

Kje visi slika?

Kje stoji kavč?

Kje se nahaja televizija?

Kje je vgrajeno stikalo? Kje stoji omara? 

Kje je pritrjena polica? 

Kje se nahaja miza? 

Kje so čevlji? 

Kje je nočna omarica? 

Kje leži torba? 

Kje tiči ključ? 

na desni  na levi  na tleh  na stropu
na zidu  na sredini  za  nad  ob

pod  na  v  čez  pred  med
zraven  poleg  pri



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJE STANOVANJE
CELOVEC RIM

To je opis Jarine sobe. Dopolni besedilo. 
Pomagaj si z besedami iz okvira. 

Moja soba je zelo velika. Ima veliko _____________ 

in je zelo svetla. V sredini sobe je nameščena 

velika _____________________ . Ob njej stoji 

__________________. Pred posteljo leži rdeča 

____________________ . Na steni visi pisana 

___________________ . Pod oknom se nahaja 

________________. Na njej stojijo __________________, 

_____________________ in _______________________ . 

V desnem kotu je pritrjena velika _______________ za 

oblačila. Na levi strani je zelen ___________ . 

Opiši svoj najljubši prostor.

Kakšna je tvoja sanjska hiša? Napiši.

okno, postelja, nočna omarica, preproga, slika, miza, 
računalnik, lučka, listki za pisanje, omara, kavč



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

TLORIS IN SMERI NEBA 
CELOVEC RIM

Oglej si tloris stanovanja. Poimenuj prostore. Pomagaj si z besedami iz okvira.

Napiši stavke, kot kaže primer.

Dnevna soba je na jugu.

S

J

VZ
kuhinja, dnevna soba, spalnica, kopalnica, 

stranišče, otroška soba, delovna soba, 
balkon, predsoba, shramba

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Poimenuj smeri neba.

S  J 

Z V 

8

2

10

5
1

4

7

9

3



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

OGLAS
CELOVEC RIM

Družina Pečnik oddaja stanovanje. Preberi oglas. Ker ni natančen, 
si oglej tudi tloris. Odgovori na vprašanja oziroma označi ustrezni podatek.

Oddajam
Trisobno stanovanje za manjšo družino v Celovcu. 
Nahaja se blizu centra in ima lep razgled na Novi 
trg. Nedaleč je avtobusna postaja. Stanovanje je 
priključeno na mestno toplarno. Ogled je možen vsak 
dan med 17. in 19. uro. Telefon: 0463/ 123 4567

S

J

VZ

Dnevna soba
20,5m2

Kuhinja z jedilnico
13,1m2

Spalnica
13,7m2

Otroška soba
6,9m2

VHOD

Hodnik
7,8m2

Kopalnica
z WC
3,8m2

WC
1,8m2

Balkon
3,3m2

1.  Vhod stanovanja je obrnjen proti

 a) zahodu.  b) severu.  c) jugu.

2. Koliko stranišč je v stanovanju? 

3.  V katero nebesno smer sta obrnjeni okni 

kopalnice in otroške sobe? 

4. Kateri sobi sta povezani z vrati? 

5. Koliko oken ima stanovanje? 

6. Koliko znaša površina stanovanja? 

7. Koliko umivalnikov je v stanovanju? 

8.  Kako ogrevajo stanovanje? 

 S sončno energijo.  S premogom.  Iz mestne toplarne.

9. V katere prostore gremo lahko s hodnika? 

10. Iz katere sobe pridemo na balkon? 

11. Kam lahko gremo iz kuhinje? 

12. Koliko vrat ima stanovanje? 

13. Kdaj si lahko ogledamo stanovanje? 



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

OGLAS
CELOVEC RIM

Družina Pečnik je uspešno oddala stanovanje. Oglej si histogram. 
To je grafi čno prikazana primerjava datumov in ogledov s stolpci. 
Odgovori na vprašanja oziroma označi ustrezni podatek.

1.  Kdaj so uspešno oddali stanovanje? 

2.  Kdaj je bilo največ ogledov? 

3.  Koliko ogledov je bilo 10.09.?

4.   Kdaj ni bilo nobenega ogleda?  

 a) 12.09.  b) 14.09.

S

J

VZ

Dnevna soba
20,5m2

Kuhinja z jedilnico
13,1m2

Spalnica
13,7m2

Otroška soba
6,9m2

VHOD

Hodnik
7,8m2

Kopalnica
z WC
3,8m2

WC
1,8m2

Balkon
3,3m2

10.09. 13.09.12.09.

2

4

6

1

0

3

5

7

8

15.09.11.09. 14.09.



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

OGLAS
CELOVEC RIM

Preberi ali poslušaj dialog. Odgovori na vprašanja.

1.  Koliko oseb se je pogovarjalo? 

2.  V katerem nadstropju se nahaja stanovanje? 

3.  Kako je stanovanje dosegljivo? 

4.   Kaj še pripada stanovanju? 

5. Ali je stanovanje opremljeno? 

6. Koliko znaša najemnina? 

DIALOG:
A: Pečnik. Prosim?
B: Dober dan, rada bi si ogledala stanovanje, ki ga oddajate v Celovcu.
A: Kdaj bi prišli na ogled?
B: 14. 09. okoli 18 ure.
A: V redu, zmenjeno.
B: Zanimalo bi me še, v katerem nadstropju se nahaja stanovanje?
A: V tretjem nadstropju.
B: A je dosegljivo z dvigalom?
A: Je, stanovanje ima tudi parkirno mesto.
B: Čudovito! A je stanovanje opremljeno?
A: Stanovanje ima opremljeno kopalnico.
B: Koliko znaša mesečna najemnina?
A: Najemnina znaša € 650,00 vključno s stroški obratovanja.
B: Hvala vam! Vidimo se na ogledu.
A: Nasvidenje.

Napiši oglas. Navedi naslednje informacije.

lokacija, površina in število prostorov, nadstropje, 
oprema, ogrevanje, cena, kontaktni podatki



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJA ULICA
CELOVEC RIM

Preberi besedilo, v katerem opisuje Mojca ulico, kjer stanuje.

Moja ulica je super. Tukaj živim že pet let. Železniška 
postaja je daleč, ampak imam kolo in sem hitro tam. 
Tudi banka je daleč, toda to ni problem. Tukaj je 
bankomat. Blizu sta dobra kavarna in kino. No, tukaj je 
tudi veliko nakupovalno središče in moja kozmetičarka 
živi tukaj. A, kaj mi ni všeč? Hm, park in univerza sta 
zelo daleč. To mi res ni všeč.

Kje je ulica?

Katere pomembne stavbe so v ulici? 

Kakšne so stavbe? 

Koliko so stare? 

Kaj je v stavbah?

Zakaj ti je ulica všeč?

Zakaj ti ulica ni všeč?

Kakšna ulica ti je všeč? Pogovarjaj se s sošolko ali 
sošolcem. Odgovorita na naslednja vprašanja.



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MOJA ULICA
CELOVEC RIM

Opiši ulico, ki ti je všeč. Uporabi predlagane besede iz spodnjega okvira.

trgovina kino lekarna pošta

restavracija park muzej policija

bar avtobusna postaja univerza opera

parkirišče kavarna bencinska črpalka nakupovalno središče

gledališče slaščičarna železniška postaja hotel

bolnišnica cerkev tržnica študentski dom

športno igrišče trg picerija šola

sodišče knjigarna banka občinska hiša

Moja ulica ...



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

V MESTU
CELOVEC RIM

Dopolni tabelo. Uporabi predlagane besede iz prejšnje vaje.

KAM GREŠ? 
Grem … + predlog na, v, čez, 
pred, za, pod, nad + 4. sklon

… na … v

pošto trgovino

KJE SI? 
Sem ... 

+ v, na, pri, ob + 5. sklon

… na … v

pošti trgovini



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

V MESTU
CELOVEC RIM

Poslušaj dialog in dopolni besedilo. Dopolni dialog z drugo osebo ednine. 
Oseba A je moškega spola, oseba B je ženskega spola.

A:  Pozdravljeni, ali je v bližini  ?

B:  Pozdravljeni. Ja, lekarna je  nekaj blokov. 

Ste na poti z avtom?

A:  Ne,  .

B:  Potem boste potrebovali nekaj minut. Najprej 

naravnost do velikega  . Tam je veliko 

križišče.  na levo proti  in 

pojdite do prvega  . Spet zavijte na levo v 

 ulico. Po približno treh minutah hoje 

 do velike cerkve. Desno je  , 

levo je banka. Poleg  je lekarna.

A:  Hvala. Torej, najprej grem do velikega vodnjaka, nato 

dvakrat  in naravnost do velike cerkve. Tam je 

 banke lekarna. 

B:  Ja, tako je. 

A:  Hvala za pomoč.  !

A:  , ali je v bližini lekarna?

B:   . Ja, lekarna je oddaljena nekaj blokov. 

 na poti z avtom ali s kolesom?

A: Ne, peš.

B:  Potem  nekaj 

minut. Najprej  naravnost do velikega 

vodnjaka. Tam je veliko križišče.  na levo 

proti jugu in  do prvega semaforja. Spet 

 na levo v ozko ulico. Po približno treh 

minutah hoje  do velike cerkve. Desno je 

park, levo je banka. Poleg banke je lekarna.

A:  Hvala. Torej, najprej grem do velikega vodnjaka, nato dvakrat 

levo in naravnost do velike cerkve. Tam je poleg banke lekarna. 

B: Ja, tako je. 

A: Hvala za pomoč. Nasvidenje!



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

V MESTU
CELOVEC RIM

Napiši dialog. Uporabi predlagane besede in besedne zveze.

iti 200 metrov naprej iti levo / desno

iti naravnost bencinska črpalka

iti 100 metrov nazaj semafor

blizu daleč

pošta mimo

Turist vpraša za pot. Rad bi prišel od Mohorjeve 
do kipa Marije Terezije. Opiši mu pot.

Pojdite mimo ___________ (Mohorjeva knjigarna).

Potem nadaljujte pot proti _________________ (banka).

Poleg _____________ (banka) je tudi kavarna Paulus.

Tam lahko spijete okusno ____________ (kava).

Pot nadaljujte naravnost proti ______________ (Novi trg).

Peljala vas bo do ____________ (Celovški zmaj).

Malo naprej stoji kip _______________ (Marija Terezija).

Gospa Novak: Oprostite, kje je železniška postaja?



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

CELOVEC OB VRBSKEM JEZERU 
CELOVEC RIM

Preberi besedilo. Pogovarjaj se s sošolko ali sošolcem. 
Odgovorita na naslednja vprašanja.

Celovec ob Vrbskem jezeru je glavno mesto dežele Koroške. 
Razprostira se na okoli 120 km². Arhitekturne najdbe v Celovcu 
segajo daleč v prazgodovino. Na območju današnjega Celovca 
so bili že okoli leta 400 pred našim štetjem naseljeni Kelti. 
O tem pričajo izkopanine. V 15. stoletju pred našim štetjem 
so deželo zasedli Rimljani. Celovec je postal del province 
Noricum. Leta 1199 
se prvič omenja naselje v bližini reke Gline pri današnji deželni bolnici kot 
»Forum Chlagenfuurt“. Sedanje mesto Celovec je ustanovil vojvoda Bernhard 
von Spanheim, ki je med drugim znan po tem, da je pozdravil pesnika Ulricha 
von Lichtensteina s slovenskim pozdravom »buge was primi«. Reka Glina 
je večkrat poplavljala, zato je vojvoda Bernhard Spanheimski v letih med 
1246 in 1252 preselil prvotno naselje na območje današnjega Starega trga. 
Naselje je dobilo že leta 1252 mestne pravice. V tem času je bil Celovec 
lokalno gospodarsko središče za bližnjo okolico, naseljeno s slovenskim 
prebivalstvom. Velikokrat so v mestu pustošili požari. Kar šestkrat je mesto 
do konca 16. stoletja pogorelo saj so bile hiše iz lesa. Zaradi pomanjkanja 
denarja je cesar Maksimilijan leta 1518 mestno razvalino podaril plemičem 
in prelatom (stanovom). Stanovi so svoj sedež preložili iz Št. Vida v Celovec. 
Vzrok temu je bil, da je bil Št. Vid na strani slovenskih kmetov. Poleg tega pa 
je cesar Maksimilijan odraščal na gradu Bekštanj v vasi Stari Grad in je poleg 
drugih jezikov znal tudi slovensko. Po ljudskem mišljenju je slovensko ime 
za Chlagenfuurt nastalo iz besede „cviljenje“. Menda so duše tistih, ki so se 
utopili v reki Glini, ko je ta poplavila, cvilile. Iz besede „Cviljovec“ se je razvilo 
ime „Celovec“. Slovensko ime Celovec je v listinah prvič omenjeno leta 1615. 

Kdaj je prvič omenjeno 
mesto Celovec? 

Kdo je ustanovil sedanje 
mesto Celovec?

Kdaj je mesto dobilo 
mestne pravice?

Kolikokrat je mesto do 
konca 16. stoletja pogorelo?

Kdaj je v listinah prvič 
omenjeno ime Celovec?



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

CELOVEC OB VRBSKEM JEZERU 
CELOVEC RIM

Preberi besedilo.

V Celovcu se je rodilo mnogo znamenitih osebnosti. Tu se je leta 1835 rodil fi zik Jožef Štefan. 
Poleg izredne nadarjenosti za matematiko in fi ziko se je Štefan zanimal tudi za slovensko 
literaturo. Že v gimnazijskih letih ga je slovensko poučeval profesor Anton Janežič. Štefan 
je tudi sam pisal pesmi v slovenskem jeziku in jih objavljal v dijaškem časopisu »Slavija«. 
V Celovcu se je rodil tudi pisatelj Robert Musil. Na Kolodvorski cesti stoji njegova rojstna 
hiša, ki je danes muzej oziroma literarni inštitut. Tam prirejajo med drugim literarna branja v 
slovenskem jeziku. Prvo polovico leta 1832 je France Prešeren, pesnik slovenske romantike, 
bival v Celovcu, kjer se je pripravljal na sodniški in odvetniški izpit, ki ga je opravil z zadostno 
oceno. Na čas bivanja Prešerna v Celovcu spominja marmorna plošča na hiši ob Novem 
trgu. V času bivanja na Koroškem je Prešeren 
spoznal tudi župnika in narodopisca Urbana 
Jarnika in kasnejšega škofa lavantinske škofi je 
Antona Martina Slomška. Znana je tudi pisateljica 
Ingeborg Bachmann, ki je svoja mladostna leta 
preživela v Celovcu. Njej v spomin prirejajo Dneve 
nemške literature ter podeljujejo nagrado Ingeborg 
Bachmann, ki je ena najbolj pomembnih nemških 
literarnih nagrad. Leta 2011 je nagrado prejela 
koroška Slovenka Maja Haderlap za knjigo »Angel 
pozabe«. Na Križni gori, ki se vpenja nad Celovcem, 
je prelepa Kalvarijska cerkvica, kjer je bil kaplan 
slovenski duhovnik in pisatelj Fran Ksaver Meško. 
V Celovcu ima svoj sedež tudi slovenska fara, 
posvečena Cirilu in Metodu.



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

CELOVEC OB VRBSKEM JEZERU 
CELOVEC RIM

Kaj spada skupaj? Poveži.

Svoja mladostna leta je preživela v Celovcu

Na Križni gori

V Celovcu se je leta 1835 

Na Kolodvorski cesti stoji

V Celovcu se je leta 1832 France Prešeren 

Prešeren je spoznal

rojstna hiša pisatelja Roberta Musila. 

Urbana Jarnika in Antona Martina Slomška.

je bil kaplan Fran Ksaver Meško.

pisateljica Ingeborg Bachmann.

rodil fi zik Jožef Štefan.

pripravljal na sodniški in odvetniški izpit.

Napiši, katere znane osebnosti so se rodile 
oziroma so delovale v mestu Celovec.

Napiši naslov romana in ime dobitnice literarne 
nagrade Ingeborg Bachmann leta 2011.



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

CELOVEC OB VRBSKEM JEZERU 
CELOVEC RIM

Celovec ima mnogo izobraževalnih ustanov, kjer se lahko izobražujemo v 
slovenskem oz. nemškem in slovenskem jeziku. Tri ustanove niso v Celovcu. 
Prečrtaj jih.

Javna dvojezična 
ljudska šola 24

Alpsko-jadranska 
univerza v Celovcu

Dvojezični 
vrtec Sonce

Zvezna gimnazija in zvezna 
realna gimnazija za Slovence

Center za slovenščino 
kot drugi/tuji jezik

Dvojezična zvezna 
trgovska akademija

Višja šola za gospodarske 
poklice Št. Peter

Mohorjeva 
ljudska šola

Univerza 
Karla Franca

Dvojezični vrtec 
Naš otrok

Pedagoška visoka šola – 
Visoka šola Viktorja Frankla



POLITIKA IN GOSPO-
DARSTVO KULTURA IN ZNANOST IZOBRAŽEVANJE 

IN ŠPORT
ZALOŽNIŠTVO 

IN MEDIJI

VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

CELOVEC OB VRBSKEM JEZERU 

Celovec je središče kulturnega, gospodarskega in političnega delovanja koroških 
Slovenk in Slovencev. Razvrsti institucije, organizacije, društva, zveze in podjetja, ki 
skrbijo za razvoj slovenske narodne skupnosti.

Krščanska kulturna zveza | Novice | Slovenska prosvetna zveza | Slovenska gospodarska zveza | Narodni svet 
koroških Slovencev | Založba Drava | Založba Wieser | Založba Fran | Zveza slovenskih organizacij | Nedelja | Skupnost 

južnokoroških kmetov | Mohorjeva knjigarna | Mladi rod | Slovenski znanstveni institut | Družina in dom | Slovenski 
narodopisni institut Urban Jarnik | Slovensko planinsko društvo Celovec | Slovenski atletski klub | Radio Agora | Mohorjeva 
založba | Koš Celovec | Slovenski radijski spored ORF | Dober dan, Koroška | Mladinski dom | Skupnost koroških Slovencev 

in Slovenk | Slomškov dom | Posojilnica Bank Celovec | Knjigarna Haček | Slovenska študijska knjižnica

Pogovarjaj se s sošolko ali 
sošolcem. Odgovorita na 
naslednja vprašanja.

Katere izobraževalne 
ustanove ima mesto 
Celovec?
Kako se imenujeta 
dvojezični ljudski šoli 
v mestu Celovec?
Kako se imenujeta 
slovenski knjigarni v 
mestu Celovec?
Katera slovenska 
športna društva 
so v Celovcu?

CELOVEC RIM



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

CELOVEC OB VRBSKEM JEZERU 

V besedilu je narobe nekaj trditev. 
Prečrtaj jih in pripiši ustrezni podatek iz okvira. 

Leta 1999 ___________ se je v Celovcu odvijalo svetovno 

________________ nogometno prvenstvo. V novo 

zgrajenem stadionu so igrale ekipe Švedske, Portugalske 

in Brazilije ___________________________. Že več let 

se v Celovcu začetka julija zelo uspešno odvija športni 

dogodek Vital-Event __________________________, 

kjer sodelujejo atleti iz Grčije______________________. 

celega sveta | Ironman | Hrvaške, Poljske in Nemčije | 
evropsko | 2008

Napiši, kar ti pride na misel ob besedi Celovec.

Napiši povedi.
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CELOVEC RIM



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

CELOVEC OB VRBSKEM JEZERU 
CELOVEC RIM

Celovec

mesto

glavno mesto

mestni načrt

zemljevid

pohod

cesta

deželna vlada

muzej

sodišče

mestno gledališče

park

mestno obzidje

kamniti ribič

deželni dvorec

celovški zmaj

kužno znamenje

Herkul

Marija Terezija

stolnica

nogometni stadion

Slovenska gimnazija

Dvojezična zvezna 
trgovska akademija

knjižnica

tržnica

znamenitosti

vodnjak Kiki Kogelnik

vojvoda

Vrbsko jezero

literarna nagrada

izobraževalna 
ustanova

odvetniški izpit

Dopolni tabelo z nemškim prevodom. Pomagaj si s slovarjem. Dodaj svoje primere.



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MARTIN KRPAN – FRAN LEVSTIK
CELOVEC RIM

Preberi odlomek iz pripovedke, ki jo je leta 1858 objavil Fran Levstik. 
Predstavlja močnega junaka Martina Krpana z Vrha pri Sveti Trojici, ki ga je 
cesar povabil na Dunaj, da bi rešil cesarski dvor pred strašnim Brdavsom. 

Opiši palačo, ki jo je videl Martin Krpan. Pomagaj si s pridevniki iz okvira.

Krpan veli urno pognati in tako prideta na cesarski dvor, ki pravijo, da 
je neki silno velik in jako lep. Tam stoji straža vedno pri vratih noč in 
dan, v letu in zimi, naj bo še tako mraz; in brž je zavpila o Krpanovem 
prihodu, kakor imajo navado, kadar se pripelje kdo cesarske rodovine. 
Bilo je namreč naročeno že štirinajst dni dan za dnevom, da naj se 
nikomur in nikoli ne oglasi, samo tačas, kadar se bo pripeljal tak in 
tak človek. Tako so se veselili Krpana na Dunaju. Kaj bi se ga pa ne? 
Presneto jim je bila huda za nohti! Ko cesar sliši vpitje, precej ve, 
kdo je, in teče mu naproti, pa ga pelja v gornje hrame. Čudno lepo je 
tam, še lepše kakor v cerkvi. Krpan je kar zijal, ker se mu je vse tako 
imenitno zdelo. 

bleščeč | bogat | brezkončen | čudovit | dragocen 
| gosposki | grandiozen | izdaten | kamnit | krasen 
| lep | lesen | luksuriozen | mogočen | neizmeren | 

nenavaden nepredstavljiv | neskončen | neverjeten 
| odličen | ogromen | osupljiv | pompozen | razkošen 
| razsežen | sijajen | srebrn | svetel | širok | številen | 

ugleden | urejen | velik | velikanski | visok | zlat



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MARTIN KRPAN – FRAN LEVSTIK
CELOVEC RIM

Ko reši Martin Krpan Dunajčane Brdavsa, se spet odpravlja domov. 
Preberi konec pripovedke Frana Levstika, ki se začne s Krpanovim govorom.

Martinu Krpanu je iz mesta pomagal služabnik, danes so nam na voljo navigacijski 
sistemi. Pogovarjaj se s sošolko ali sošolcem. Opišita pot od Dvorne palače 
(Hofb urg), bivše cesarske palače v središču mesta Dunaj, v Deželno hišo v Celovcu. 
Pomagaj si z navigacijskim sistemom na spletu. Za potovanje izberi najhitrejšo 
povezavo z avtom.

„Pri vas pa ne bom ostajal čez noč, ako se vam ne zamerim s tem. 
Že hudo me ima, da bi spet enkrat bil na Vrhu pri Sveti Trojici. Samo še 
nekaj bi vas rad prosil, ko bi mi dali človeka, da bi me spremil do ceste. 
Mesto je veliko; hiš je, kolikor jih še nisem videl, kar sol prenašam, 
akoravno sem že na Reki bil, tudi v Kopru, na Vrhniki in v Ljubljani; 
ali tolikih ulic ni nikjer. S kočijažem sva se hitro vozila in toliko vem, 
kod sem prišel, kakor bi bil imel oči zavezane; pa sem vendar gledal 
na levo in tudi na desno; ali to ni dano vsakemu človeku, da bi vselej 
vedel, kje je.“
Cesar mu je obljubil svojega služabnika, potlej mu je roko podal, pa 
tudi Gregorju velel, naj mu jo poda. Minister se ni branil; ali vendar je 
bil zavoljo pisma ves zelen od jeze. 
Krpan zadene kij in mesarico, in to so bile njegove zadnje besede pred 
cesarjem: „Ko bi se spet oglasil kak Brdavs ali kdo drug, saj veste, kje 
se pravi na Vrhu pri Sveti Trojici. Pozdravil bom pa že Vrhovščake in 
mater županjo. Zdravi ostanite!“ „Srečno hodi!“ pravi cesar, minister 
Gregor pa nič. 
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VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

MARTIN KRPAN – FRAN LEVSTIK
CELOVEC RIM

Martin Krpan ni želel dolgo ostati na Dunaju, saj je bila nagrada za usmrtitev Brdavsa nerealna oziroma 
skromna. Mogoče bi mu bila všeč katera od dunajskih posebnosti. Preberi, dopolni in prevedi v nemščino. 

Dunajski z rezina mesa, ki se speče na maščobi

Dunajski v sladica

Dunajski v ples v tričetrtinskem taktu

Dunajski f orkester

Dunajski k
zbor veleposlanikov političnih sil, ki je na 

Dunaju potekal od 1.11.1814 do 9.6.1815

Dunajski m vrsta kave

Dunajski n  k prireditev, ki poteka 1. januarja

Dunajski o  p
prireditev v Dunajski operni 

hiši v pustnem času

Dunajska k pokrajina

Wiener Schnitzel

Rešitev: zrezek, valovi, valček, dečki, fi lharmoniki, kongres, melange, novoletni koncert, operni ples, kotlina

NASVET ZA BRANJE: Mojca Götz, Moj Dunaj. Po sledeh slovenskega in univerzalnega Dunaja. 
Celovec: Mohorjeva, 2016 – priročnik in vodnik po velemestu ob Donavi



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

Preberi navodila za igro domine - koliščarji.
Podčrtanim besedam pripiši moško obliko.

število igralcev /__________: 2–4

Igralke /  sedijo v krogu za mizo. Vsaka /  dobi enako 

število domin. Eno domino damo na sredino mize. Igralke /

se dogovorijo, kdo bo začel. Igralka / , ki začne, opiše sliko na 

domini sredi mize. Igralka / , ki ima izraz k opisani domini, jo 

priloži in kot naslednja /  opiše sliko. Sedaj igralke /

po vrsti prilagajo svoje domine. Zmaga igralka / , ki prva /

 odloži vse svoje domine. 

CELOVEC RIM

KOLIŠČARSKO NASELJE V HODIŠKEM JEZERU



kolišče

ploščad

otok

koliščarsko 
naselje

glina

kol

tram

blato

IGRA:
DOMINE - 
KOLIŠČARJI
Izreži kartice.



vprega

lok

trsjevrbovo
šibje

drevak

sulica

most

puščica

IGRA:
DOMINE - 
KOLIŠČARJI
Izreži kartice.



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

Preberi besedilo o koliščarjih in podčrtaj besede, ki jih poznaš iz domine.
Poslušaj besedilo o koliščarjih in zapiši besede, ki jih poznaš iz domine.

Južno od Vrbskega jezera se nahaja dolina 
s štirimi jezeri. Od zahoda proti vzhodu so to 
Habnarjevo jezero, Hodiško jezero, Mlinarjev 
bajer in Rjavško jezero. V obeh zahodnih jezerih, 
Habnarjevem in Hodiškem, so na plitvini sredi 
jezera našli ostanke koliščarskega naselja. Bolj 
znano je sicer naselje v Hodiškem jezeru. Pred 
6000 leti je tam živela manjša skupina ljudi. 
Neporaščene pokrajine so takrat bile redke, zato 
so naselbine postavili v jezera. Hišice na kolih 
visoko nad vodo so bile varne pred poplavami. 
Vodostaj jezera je namreč nihal odvisno od 
padavin in količine snega.
Koliščarsko naselje so sestavljali iz več 
posameznih kolišč. Kolišča so izdelovali tako, da 
so v plitvih predelih jezera zabili kole v jezersko 
dno. Čeznje so položili tramove, da je nastala 
ploščad, na kateri so postavili koče. Stene koč 
so zgradili iz kolov, ki so jih prepletli z vrbovim 
šibjem. Nato so jih zunaj in znotraj ometali z 
glino ali blatom, kar je bila hkrati dobra izolacija. 
Strehe so bile krite s trsjem, travo ali lubjem.

Posamezna kolišča so povezali z mostovi. 
Čeprav so poznali kolo in na suhem uporabljali 
tudi vozove z vprego, so za premagovanje večjih 
razdalj uporabljali predvsem vodne poti. Premi-
kanje na kopnem je bilo zelo naporno, ker so 
bili pragozdovi in močvirja skorajda neprehodna 
ovira. Na vodi so lahko potovali brez večjih težav. 
Premikali so se z drevaki, to so čolni, ki so bili 
izdelani iz enega debla. Izdelali so jih s pomočjo 
roženih, kamnitih ali bakrenih sekir.

Koliščarji so se preživljali z lovom, kar dokazujejo 
puščice, loki in sulice. Na jedilniku je bilo veliko 
več živalskih vrst kot danes. S harpunami in 
mrežami so lovili ribe. Poleg tega so se preživljali 
z nabiralništvom (želod, lešniki, gozdni sadeži) in 
s poljedelstvom, pozneje tudi z živinorejo.

Vse to vemo samo zato, ker so odkrili v mulju 
na jezerskem dnu ostanke kolišč in predmetov, 
ki so utonili. V mulju ni kisika, zato rastlinske in 
živalske snovi ne razpadajo. 

Napiši, kaj potrebuješ za 
gradnjo kolišča. 

Za gradnjo kolišča 

potrebujem k ___________, 

t ,

v 

š ,

g  ali 

b . 

Poleg tega potrebujem še 

t ,

ali t , 

ali l .

Rešitev (besede iz domine): kol, kolišče, koliščarsko naselje, tram, ploščad, glina, blato, vrbovo šibje, trsje, most, vprega, drevak, puščica, lok, sulica
Rešitev (gradnja kolišča): kole, tramove, vrbovo šibje, glino, blato, trsje, travo, lubje.

CELOVEC RIM

KOLIŠČARSKO NASELJE V HODIŠKEM JEZERU
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CELOVEC RIM

KOLIŠČARSKO NASELJE V HODIŠKEM JEZERU

Preberi besedilo in poišči 10 besed, ločilo in piko, ki ne spadajo vanj.
Prepiši jih in dobil boš skrito informacijo.

Južno od Vrbskega jezera se nekoč nahaja 
dolina s štirimi jezeri. Od zahoda proti vzhodu so 
to Habnarjevo jezero, Hodiško jezero, Mlinarjev 
bajer in Rjavško jezero. V obeh zahodnih jezerih, 
Habnarjevem in Hodiškem, so na plitvini sredi 
jezera našli ostanke koliščarskega naselja. Bolj 
znano je sicer so naselje v Hodiškem jezeru. Pred 
6000 leti je tam jedli živela manjša skupina ljudi. 
Neporaščene pokrajine so bile redke, zato so 
živali naselbine postavili v jezera. Hišice na kolih 
visoko nad vodo so bile varne poplav. Vodostaj 
jezera , ki je namreč nihal odvisno od padavin in 
količine snega.
Koliščarsko naselje so sestavljali iz več posamez-
nih kolišč. Kolišča so jih izdelovali tako, da so v 
plitvih predelih jezera zabili kole v jezersko dno. 
Čeznje so položili tramove, da je nastala ploščad 
na kateri so postavili koče. Stene koč so zgradili 
iz kolov, ki so jih prepletli z vrbovim šibjem. Nato 
so danes jih zunaj in znotraj ometali z glino ali 
blatom, kar je bila hkrati dobra izolacija. Strehe so 
bile krite s trsjem, travo ali lubjem. 

Posamezna kolišča ne so povezali z mostovi. 
Čeprav so poznali kolo in na suhem uporabljali 
tudi vozove z vprego, so za premagovanje večjih 
razdalj uporabljali predvsem vodne poti. Premi-
kanje na kopnem je bilo zelo naporno, ker so 
bili pragozdovi in močvirja skorajda neprehodna 
ovira. Na jemo vodi so lahko potovali brez večjih 
težav. Premikali so se z drevaki, to so čolni, ki so 
bili izdelani iz enega debla. Izdelali so jih več s 
pomočjo roženih, kamnitih ali bakrenih sekir.
Koliščarji so se preživljali z lovom, kar dokazujejo 
puščice, loki in sulice. Na jedilniku je bilo veli-
ko več živalskih vrst kot danes. Z harpunami in 
mrežami so lovili ribe. Poleg tega so se preživljali 
z nabiralništvom (želod, lešniki, gozdni 
sadeži) in s poljedelstvom, pozneje tudi z 
živinorejo.
Vse to vemo samo zato, ker v mulju na 
jezerskem dnu ni kisika, zato rastlinske in 
živalske snovi ne razpadajo.

Rešitev: Nekoč so jedli živali, ki jih danes ne jemo več.

Skrita poved:

NASVET ZA IZLET:
Še v 18. stoletju so naši 
predniki jedli veliko živali, 
ki jih danes v srednji Evropi 
ne jemo več. Če boš kdaj 
v Beljaku, si v Beljaškem 
gradu na Burgplatzu oglej 
zbirko najdb iz tega gradu. 
Zbirka kosti živali, ki so jih 
jedli prebivalci grada, je zelo 
raznolika.
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CELOVEC RIM

KOLIŠČARSKO NASELJE V HODIŠKEM JEZERU

Za jesensko enakonočje bi gospa Jelenova 
rada pripravila koliščarski meni. Sestavi 
obrok in ga predstavi sošolkam in sošolcem.

Predjed: 

Glavna jed: 

Sladica: 

divja svinja | riba | kaša iz različnih žit | 
gozdni sadeži (maline, robid(nic)e, 
borovnice, brusnice) | divja hruška | 

korenje | kopriva | divji česen | voda | 
prevrel sadni sok | pivo

SEVEROVZHOD

JUGOVZHOD

SEVEROZAHOD

JUGOZAHOD

SEVER

JUG

ZAHOD

VZHOD



VON KLAGENFURT NACH ROM
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CELOVEC RIM

KOLIŠČARSKO NASELJE V HODIŠKEM JEZERU

Preden je gospa Jelenova pripravila meni, je šla iskat hrano. Kje je našla kaj? Oglej si zemljevid. Kaj spada skupaj? Poveži.

na vzhoduz roba mešanega gozdamaline

na zahoduiz potokažita

na jugozahodus hribavoda

na vzhodus poljarobid(nic)e

na severuiz svetlega gozdaribe

na juguiz svetlega gozdakorenje

na severuiz iglastega gozdaborovnice

na severozahodus poljadivja svinja

na jugus poljadivji česen

na jugovzhoduiz mešanega gozdapivo iz žit

na vzhoduiz plitvega predela jezerabrusnice

na jugovzhodus pobočjadivje hruške

na severovzhoduiz iglastega gozdakopriva

Rešitev: Maline iz redkega gozda na severu. Robid(nic)e iz redkega gozda na severu. Borovnice iz iglastega gozda na jugovzhodu. Brusnice iz iglastega gozda na jugovzhodu.
Žita s polja na vzhodu. Ribe iz plitvega predela jezera na zahodu. Divja svinja iz mešanega gozda na jugu. Divje hruške s hriba na severozahodu. Voda iz potoka na jugozahodu.

Korenje s polja na vzhodu. Divji česen s pobočja na severovzhodu. Kopriva z roba mešanega gozda na jugu. Pivo iz žit s polja na vzhodu.

Tvori povedi, kot kaže 
primer. Uporabi predlagane 
glagole iz okvira.

Primer: 
Maline je nabrala v 
redkem gozdu na severu.

nabrati, naberem | 
najti, najdem | uloviti, 

-m | ujeti, ujamem 
| zajeti, zajamem | 

odtrgati, -m | izpuliti, 
-m | žeti, žanjem
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CELOVEC RIM

KOLIŠČARSKO NASELJE V HODIŠKEM JEZERU

Gospa Jelenova je bila tudi odlična zeliščarka. Poznala je veliko rastlin, ki so rastle okoli kolišča. 
Njeno znanje je koristilo družini in sosedom. Redno so zahajali k njej in jo vprašali za nasvet. 
Preberi vprašanja in jih poveži z ustreznimi odgovori. V odgovorih podčrtaj vse glagole v velelniku. 

Slišala sem, da imaš za vsako 
obolenje primeren čaj. Mi 
zaupaš nekaj svojih najbolj 
imenitnih čajnih mešanic?

Rada bi skuhala dobro kašo. 
Mi lahko svetuješ, s čim bi jo 
lahko izboljšala?

Imam težave z ledvicami? 
Mi lahko pomagaš?

Na polju raste mak, katerega 
sok nezrelih glavic vsebuje 
opijske substance. Naberi si ga 
in preveri, ali boš lažje zaspal. 
Opazuj, kako delujejo, če imaš 
bolečine.

Plodovi vodnega oreščka so 
zelo dobri in kalorični. Surova 
jedrca zmelji v moko in jo zmešaj 
v testo, ko boš pekla kruh.

Juhi dodaj različne dišavnice, 
pa bo gotovo okusna. Natrgaj si 
divji majaron, ki mu rečemo tudi 
dobra misel, močvirski oslad in 
materino dušico.

Veliko dela in skrbi imam. 
Obstaja kaka možnost, 
da se sprostim?

Zvečer težko zaspim. 
Kaj mi svetuješ?

Pičila me je čebela, hčerko 
pa vsak večer pikajo komarji? 
Le kaj naj storim?

Pri težavah z ledvicami si na-
trgaj liste breze in skuhaj iz njih 
čaj. Žveči smolo breze.

Okoli kolišča je v jezeru polno 
vodnih oreščkov. Kako lahko 
iz njih izdelam okusno jed?

V solato daj navadno smrdl-
jivko ali gozdni regrat, rman 
in ozkolistni trpotec. Namesto 
česna v solato nareži čemaž.
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KOLIŠČARSKO NASELJE V HODIŠKEM JEZERU

Odpravljam se v gozd, da  
bi nabrala rastline za solato.  
Mi lahko svetuješ, katere 
rastline so primerne?

Ali poznaš kako  
začimbo za juho?

Odločil sem se za spomla
danski post. Kaj mi svetuješ?

V dar so mi prinesli celo 
košaro plodov volčjega 
jabolka. Kaj lahko naredim  
z njimi?

Čaj s posušeno materino 
dušico skuhaj proti prehladu. 
Za čiščenje telesa in 
obnavljanje krvi si pripravi čaj 
z listi črnega bezga. Cvetove 
bezga pa uporabi za čaj, ki je 
zelo učinkovit za zdravljenje 
vnetij in za lajšanje težav pri 
dihanju.

Jej le čemaž. Užitna je cela 
rastlina. Tako se boš znebil 
vseh zajedavcev v črevesju, pa 
še sveži spomladanski vitamini 
ti bodo koristili. Čemaž diši po 
česnu. Podobno kot dišijo prsti 
še dolgo za tem, ko lupiš ali 
režeš česen, se roka oprime 
vonja tudi pri čemažu. Ko boš 
iskal in nabiral čemaž, se pa 
vseeno ne zanesi le na vonj! 
Dobro si oglej liste čemaža. 
Zgornja stran je temna in 
se svetlika, spodnja stran je 
svetla in se ne svetlika.Pazi, 
da čemaža ne boš zamenjal z 
listi šmarnice ali z jesenskim 
podleskom. Če nisi prepričan, 
da je res čemaž, ga nikar ne 
nabiraj! Ta zamenjava je lahko 
zelo nevarna, celo smrtna.

Kožo namaži s  
šentjanževim oljem.

Priskrbi si baldrijan, ki pomirja 
in sprosti napetosti. Pomaga pri 
živčni napetosti, lajša glavobol 
in krepi samozavest. Če boš kaj 
hodil na lov, si iz baldrijanove 
korenine skuhaj čaj, morda bo 
lov uspešnejši.

V kašo dodaj semena maka  
in lanu, ki so bogata z olji.

Skrbno preglej, ali so plodovi 
volčjega jabolka dozoreli. Če 
so zreli, imajo okus po jagodah 
in ananasu. Vsebujejo veliko 
vitamina B in C, tako da ščitijo 
pred gripo in prehladom. Iz njih 
naredi dobro marmelado ali 
skuhaj okusen kompot.
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CELOVEC RIM

KOLIŠČARSKO NASELJE V HODIŠKEM JEZERU

Napiši podčrtane velelnike in pripiši dvojino in množino velelniške oblike. 

n  -   - 

p  -   - 

o  -   - 

z  -   - 

z  -   - 

d  -   - 

n  -   - 

s  -   - 

p  -   - 

u  -   - 

n  -   - 

p  -   - 

s  -   - 

j  -   - 

z  -   - 

o  -   - 

p  -   - 

n  -   - 

d  -   - 

n  -   - 

n  -   - 

s  -   - 

ž  -   - 

d  -   - 

p  -   - 

n  -   - 

s  -   - 

aberi naberita naberite

  Rešitve: naberi, preveri, opazuj, zmelji, zmešaj, dodaj, natrgaj, skuhaj, pripravi, uporabi, namaži, priskrbi,
 skuhaj, jej, zanesi se, oglej, pazi, natrgaj, daj, nareži, natrgaj, skuhaj, žveči, dodaj, preglej, naredi, skuhaj
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CELOVEC RIM

KOLIŠČARSKO NASELJE V HODIŠKEM JEZERU

Reši križanko. Črke v sivih poljih uredi v pravilnem zaporedju in dobil boš rastlino, ki ni užitna.

T M A K D Č R N I B E Z E G R A S Č Š L Ž E V R

F S M R D L J I V K A G D E Š A V N M T R A S V

R D Č Z B J I G O Z D N I R E G R A T M B U R K

M R E U Z B A L D R I J A N O F H S B T P L U N

A L M A T E R I N A D U Š I C A U H U A K I B D

N Č A B P N L D I V J I M A J O R A N D L S Č L

Z G Ž E V B S M O L A B R E Z E R N Č U Z T C N

L K P A B A L D R I J A N O V E K O R E N I N E

A D A R U E C V E T O V I B E Z G A I U F B M P

N Č T L K N I H Š U Z L Ž F L Č H R A Z P R O D

D S C U Č M M O Č V I R S K I O S L A D R E I B

Š E N T J A N Ž E V K A I B A U V N R I R Z A P

Z U H E R J L I K L Z Č N F K C P K O N Č E N E

O Z K O L I S T N I T R E P O T E C A Z T E O L

Napiši stavke. Uporabi velelnike 
in zelišča, kot kaže primer.

Natrgaj črni bezeg. Skuhajte 
baldrijanove korenine.

Poišči zelišča iz križanke v Botaničnem 
terminološkem slovarju, v katerem 
so botanični termini pojasnjeni z 
defi nicijami in ustrezniki v angleščini, 
nemščini in latinščini. Napiši ustreznike 
v nemškem jeziku.

NASVET ZA BRANJE: Sebastijan Pregelj: Deček Brin na domačem kolišču
Anton Velušček: Koliščarji – O koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja
Janez Jalen: Bobri (slovenska klasika; za bralke in bralce, ki se posebej zanimajo za zgodovino)
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CELOVEC RIM

RIMSKE CESTE NA KOROŠKEM

Preberi ali poslušaj besedilo.

Za Rimljane je bil dober cestni sistem zelo pomemben, saj je 
omogočal učinkovito trgovanje in hitro premestitev vojaških 
enot po celem imperiju. Ceste so potekale čim bolj naravnost 
in po najkrajši možni poti. Vsaka milja, to je približno 1,5 kilo-
metra, je bila označena z miljnim kamnom, ki je tudi napove-
dal razdaljo do naslednje cestne postaje ali mesta. Približno 
vsakih 37 kilometrov, to je razdalja, ki so jo premogli v enem 
dnevu, je bilo »počivališče«. Tam so potniki lahko jedli in pre-
nočili, oskrbeli vprego in popravili vozove. Poleg omenjenih 
»počivališč« so Rimljani poznali tudi »cestne karte«.
Od 5. stoletja pred Kristusom je bila gradnja državnih cest 
zakonsko urejena. Z zakonom so med drugim določali širino 
državne ceste. Na ravnih odsekih naj bi bila široka 2,5 metra, 
v ovinkih pa približno 5 metrov. Predpisana širina je dovolje-
vala srečanje dveh vozov brez težav.
Kljub temu niso vse rimske ceste tako široke, kar si razla-
gamo s težavami pri gradnji. Manjše ovire so odstranili med 
gradnjo. Večje zapreke so prekopali s predori ali premostili z 
viadukti.
Ceste so gradili tako, da so najprej izmerili področje in do-
ločili potek ceste. Nato so izkopali jarek, ki so ga napolnili 
z določenim zaporedjem različnih plasti. Prva plast je bila 
peščena ali kamnita. Na prvo plast so nanesli debel grušč, 
nanj pa še gramoz, ki so ga potlačili in izravnali. Na gramoz 

so polagali ploščate kamne. Nato so praznine med kamni še 
zalili z malto, torej rimskim betonom, da je bilo cestišče pre-
cej gladko in potovanje razmeroma udobno.
Cestišče je bilo na sredini malo višje kot na robu, da je de-
ževnica lahko odtekla v obcestna jarka. Delno, predvsem v 
mestih, so bile ceste obdane še s povišanim pločnikom za 
pešce.
Na Koroškem je v rimskem času obstajala mreža cest. Naj-
pomembnejše ceste so povezovale sever in jug ter zahod in 
vzhod. Še danes nekaj cest vsaj delno sledi rimskim trasam.
Rimske ceste lahko vidimo na primer med Megvarji/
Maglern in Štosavo/Stossau ter med Vetrovom/Federaun 
in Beljaškimi Toplicami/Warmbad-Villach. Na tem podro-
čju so rimske ceste potekale po golem kamnu, zato lahko 
vidimo vbokline, kjer so se peljala kolesa. Med vboklinami 
lahko vidimo stopnice, ki so olajšale živalim in ljudem hojo. 
Nastanek teh vboklin razlagajo različno. Eni pravijo, da so 
nastale, ker so se kolesa vsekala v kamnino. Če to drži, je 
možno, da je današnja oblika vboklin nastala šele v sre-
dnjem veku, saj so Rimljani baje na cestišče polagali seno, 
da bi preprečili nastanek vboklin, ki otežujejo izogibanje 
ob srečanju dveh vozov. Drugi pravijo, da so Rimljani na-
menoma izklesali te vdolbine na strmih cestnih predelih, 
da se vozovi niso iztirili, da so torej ostali na cesti.



VON KLAGENFURT NACH ROM
IZ CELOVCA V RIM

CELOVEC RIM

RIMSKE CESTE NA KOROŠKEM

Poveži posamezne kraje in nastala bo 
cestna povezava med kraji Koroške iz 
rimske dobe. 

Cesta 1: Aguntum (Lienz) – Idunum 
(Irschen) – Teurnia (Špital ob Dravi) – 
Santicum (Beljak) – Tasinemeti (Ro-
žek) – Saloca (Kriva Vrba) – Virunum 
(Gospa Sveta) – Juenna (Globasnica) 
– Colatio (Slovenj Gradec)
Cesta 2: Virunum (Gospa Sveta) – 
Bitrinum (Vetrinj) – Libellinum (Ljubelj) 
– Carnium (Kranj)
Cesta 3: Virunum (Gospa Sveta) – 
Beliandrum (Trg) – naprej v Iuvavum 
(Solnograd)
Cesta 4: Virunum (Gospa Sveta) – 
Noreia (Neumarkt in der Steiermark) – 
naprej v Vindobono (Dunaj)
Cesta 5: Santicum (Beljak) – Meclaria 
(Megvarje) – naprej na Trbiž in v Oglej 
(Aquileia)
Cesta 6a: Meclaria (Megvarje) – 
Loncium (Muta)

Cesta 6b: Loncium (Muta) – prelaz Plo-
če (Plöckenpass) – Venzone/Pušja ves
Cesta 6c: Loncium (Muta) – Idunum 
(Irschen)
Cesta 7: Teurnia (Špital ob Dravi) – 
Gmünd – Kremsbrücke – Innerkrems 
– Thomatal/Lungau

Klagenfurt/Celovec

Globasnitz/Globasnica

Villach/BeljakHermagor/Šmohor

Spittal/Špital ob Dravi

Slovenj Gradec

Maria Saal/Gospa Sveta

Krumpendorf/Kriva Vrba

Feldkirchen/Trg

Innerkrems

Thomatal/Lungau

Neumarkt

Rosegg/RožekMaglern/Megvarje

Tarvisio/Trbiž

Aquileia/Oglej 

Viktring/Vetrinj

Loiblpass/Ljubelj

Irschen

Mauthen/Muta

Plöckenpass

Venzone/Pušja ves

Lienz

Gmünd

Kremsbrücke

Kranj

Wien/Dunaj

Salzburg/Solnograd
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CELOVEC RIM

RIMSKE CESTE NA KOROŠKEM

Trgovec Julij potuje iz Aguntuma v 
Beliandrum. Kaj spada skupaj? Poveži.

Kako bo potoval Julij? 
Pogovarjaj se s sošolko ali sošolcem.

Iz Aguntuma se bo napotil na vzhod v Teurnio.

Kako je potoval Julij? Pogovarjaj se s sošolko 
ali sošolcem in napiši, kot kaže primer.

Iz Aguntuma se je napotil na vzhod v Teurnio.

v Teurnio.hodi na jugovzhodIz Aguntuma

v Santicum.potuje na zahodIz Tasinemetov 

v Virunum.potuje na vzhodIz Teurnie

v Saloco.hodi na vzhodIz Saloce

v Tasinemeti.se napoti na severovzhodIz Santicuma

v Beliandrum.potuje na severovzhodIz Virunuma

Rešitev: Iz Aguntuma se napoti na vzhod v Teurnio. Iz Teurnie potuje na jugovzhod v Santicum. Iz Santicuma hodi na vzhod v Tasinemeti.
Iz Tasinemetov potuje na severovzhodv Saloco. Iz Saloce hodi na severovzhodv Virunum. Iz Virunuma potuje na zahodv Beliandrum.



VON KLAGENFURT NACH ROM
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CELOVEC RIM

RIMSKE CESTE NA KOROŠKEM

Označi, kaj je res in kaj ne. Opiši gradnjo rimske ceste. Pomagaj si z informacijami in 
podatki iz prereza in preglednice ter s prislovi iz okvira.

RES JE. NI RES.

Na Koroškem je nekaj ohranjenih rimskih cest.

Za Rimljane dober cestni sistem nima 
posebnega pomena.

Ceste so potekale po najbolj enostavni poti.

Po razdalji, ki so jo premogli v enem dnevu, 
je bilo počivališče.

Od 8. stoletja pred Kristusom je bila 
gradnja cest zakonsko urejena.

Rimljani so zgradili predore in mostove.

Rimljani so poznali vrsto betona.

Cestišče je bilo na sredini višje kot na robu, 
da so vedeli, kje je sredina.

Vdolbine v rimskih cestah so zagotovo 
iz rimskega časa.

izmeriti pokrajino → izkopati jarek → napolniti jarek z 
več plasti → prva plast – pesek in kamni → druga plast 

– debel grušč → tretja plast – gramoz → četrta plast 
– ploščati kamni → zaliti z rimskim betonom → bolj ali 
manj gladko cestišče → na sredini višje kot na robu → 

deževnica odteče → obcestni jarki odvajajo vodo → smi-
sel grušča → voda se raztegne, ko zmrzne → voda lahko 
odteče skozi gramoz → zato voda ne more → zmrzniti v 

voziščni konstrukciji → cesta se ne uniči →

nato | potem | potem ko | zatem | pozneje | nadalje | po | 
najprej | sprva | kot prvo (drugo, tretje, ...) | pozneje

1
3

4

5
6 6

2

1  robniki 2  peščena ali kamnita plast 
3  debeli grušč 4  gramoz 

5 ploščati kamni zaliti z betonom 6  obcestni jarek
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CELOVEC RIM

RIMSKE CESTE NA KOROŠKEM

Preberi navodila za vajo Rimska cesta. 
Podčrtanim besedam pripiši žensko obliko.

število igralcev /__________: 2–4

Za izvedbo vaje uporabi spodnjo predlogo. List upogni po polovici 

vzdolž navpične osi. Poišči  sošolca /__________. Zmenita se, 

kdo bo prevzel vlogo A oz. B. Sošolec /__________ A ima pred 

seboj polovično stran A, sošolec /__________ B ima pred seboj 

polovično stran B. A začne z vprašanjem, B odgovarja  z ustreznim 

stavkom. Če je potrebno, B smiselno popravi oz. dopolni odgovor. 

Sedaj vpraša sošolec /__________ B, odgovarja sošolec 

/__________ A.

Po končanem zadnjem vprašanju obrni zgibanko in zamenjaj vlogi.



IGRA:
RIMSKA  
CESTA
List upogni po  
polovici vzdolž 
navpične osi.

VLOGA A VLOGA B

Zakaj je bil dober cestni sistem  
za Rimljane pomemben?

Dober cestni sistem je za Rimljane bil po-
memben, ker je omogočal trgovanje in hitro 
premikanje vojakov.

Zakaj je bil dober cestni sistem  
za Rimljane pomemben?

… trgovanje  hitro premikanje vojakov ...

Kako so potekale rimske ceste?

… naravnost  po najkrajši možni poti ...

Kako so potekale rimske ceste?

Rimske ceste so potekale naravnost in po 
najkrajši možni poti.

S katerimi kamni so bile označene milje?

Milje so bile označene z miljnimi kamni.

S katerimi kamni so bile označene milje?

… z miljnimi kamni …

Koliko kilometrov je bilo med počivališči?

… 37 kilometrov ...

Koliko kilometrov je bilo med počivališči?

Med počivališči je bilo 37 kilometrov.

Kaj vse so potniki lahko delali v počivališču?

Potniki so lahko jedli in prenočili, oskrbeli 
vprego in popravili vozove.

Kaj vse so potniki lahko delali v počivališču?

… jedli – prenočili  oskrbeli vprego  popravili 
vozove ...

V katerem stoletju so zakonsko  
uredili gradnjo cest?

… v 5. stoletju pred Kristusom ...

V katerem stoletju so zakonsko  
uredili gradnjo cest?

Gradnjo cest so zakonsko uredili v petem  
stoletju pred našim štetjem.



IGRA:
RIMSKA  
CESTA
List upogni po  
polovici vzdolž 
navpične osi.

VLOGA A VLOGA B

Kaj naj bi omogočala predpisana širina cest?

Predpisana širina naj bi omogočala srečanje 
dveh vozov brez težav.

Kaj naj bi omogočala predpisana širina cest?

… srečanje dveh vozov brez težav …

Zakaj niso vse rimske ceste tako široke?

… imeli so težave pri gradnji …

Zakaj niso vse rimske ceste tako široke?

Vse rimske ceste niso tako široke,  
ker so verjetno imeli težave pri gradnji.

Koliko plasti naj bi imela rimska cesta?

Rimska cesta naj bi imela štiri plasti.

Koliko plasti naj bi imela rimska cesta?

… štiri plasti …

S čim so zalili praznine med kamni v cestišču?

… z malto, torej rimskim betonom …

S čim so zalili praznine med kamni v cestišču?

Praznine so zalili z malto, torej rimskim  
betonom.

Zakaj je bilo cestišče na sredini  
malo višje kot na robu?

Cestišče je bilo na sredini malo višje kot na 
robu, da je deževnica lahko odtekala s ceste.

Zakaj je bilo cestišče na sredini  
malo višje kot na robu?

… deževnica lahko odtekala s ceste …
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SLUŠNA BESEDILA
CELOVEC RIM

DIALOG 1
A: Marta, prižgi luč. 

Ničesar ne vidim. 
B: Takoj, Rok, le kje je 

stikalo za luč?
A: Tam, poleg stara omare.
B: No, pa je svetlo. Si že našla 

vrečo krompirja?
A: Ja, tam v kotu je. 
B: Dobro, vzemiva kaki dve kili 

in ju odnesiva v kuhinjo.

DIALOG 2
A: Prosim, pomagaj mi 

prezračiti posteljo.
B: Seveda, odprl bom še okno.
A: Si videl, da imam novo 

posteljnino?
B: Res? Ti je všeč svetlomodra 

barva?
A: Ja, zelo. Prav zato sem si 

kupila ta vzorec s svetlimi 
oblaki na modrem nebu.

B: Kaj pa žimnica? 
Je tudi nova?

A: Ne, imam jo že dobri 
dve leti.

B: No, pa sva uredila. Danes 
boš gotovo dobro spala.

DIALOG 3:
A: Le kam sem spravil zimske 

gume?
B: Ali bi že sedaj septembra rad 

menjal gume, da jih iščeš?
A: Ne, pogledal bi le rad, ali je 

profi l še zadosti globok.
B: Gume vendar niso tako 

majhne, da jih ne bi mogel 
najti.

A: Ja, prav imaš. Pa vseeno jih 
ne vidim.

B: Mogoče pa zaradi tvojega 
novega avta, ki je precej večji 
od prejšnjega, le niso tu.

A: Res je, tesno je tukaj. Le kje 
bi lahko bile?

B: Mogoče si jih pospravil v 
prizidek.

A: Mogoče, grem pogledat.

DIALOG 4:
A: Hitro pridi! Voda že vre!
B: Saj sem že tu. Boš ti dala 

rezance v vodo?
A: Ne, to mi je prevroče. Kar ti 

daj. Kako dolgo jih je treba 
kuhati?

B: Ne vem točno. Poglej na 
embalažo. Mogoče tam kaj 
piše.

A: Pa res. Svetujejo, da jih 
kuhamo al dente.

B: Ni nobenih časovnih 
podatkov?

A: Ne, ničesar. 
B: Tudi prav. Bova čez kakih 

osem minut poizkusili, ali so 
že al dente.

A: Jaz raje ne bi. Nočem si 
opeči jezika.

B: Prav, bom pa jaz.

A: Pozdravljeni, ali je v 
bližini lekarna?

B: Pozdravljeni. Ja, lekarna je 
oddaljena nekaj blokov. Ste 
na poti z avtom, s kolesom?

A: Ne, peš.
B: Potem boste potrebovali nekaj 

minut. Najprej pojdite naravnost do 
velikega vodnjaka. Tam je veliko 
križišče. Zavijte na levo proti jugu 
in pojdite do prvega semaforja. 
Spet zavijte na levo v ozko ulico. 
Po približno treh minutah hoje 
pridete do velike cerkve. Desno je 
park, levo je banka. Poleg banke je 
lekarna.

A:  Hvala. Torej, najprej grem do 
velikega vodnjaka, nato dvakrat 
levo in naravnost do velike cerkve. 
Tam je poleg banke lekarna. 

B: Ja, tako je. 
A: Hvala za pomoč. Nasvidenje!
B: Prosim, nasvidenje!

MOJE STANOVANJE V MESTU


