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Učni list – 5. razred 

 

Ime in priimek/razred:  …………………………………………………………… 

 
Dobrodošli v Medobčinskem muzeju Kamnik. 
 
Kaj je muzej in kaj se v njem hrani? Kje ima svoje prostore? 
 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

V muzeju so zaposleni kustosi, ki skrbijo za zbirke: zgodovinsko, etnološko, 
umetnostno zgodovinsko, arheološko. Zgodovinar pri svojem delu uporablja 
različne vire za raziskovanje preteklosti? Katere? 
 

                                              
 
…………………            …………………………                …………………….. 
 
Kaj dela arheolog?  
 
…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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Kako delimo zgodovinska obdobja? 
 
 

         
 
1………………………………     2 ……………………...……. 

3 ………………………………    4 …………………………… 

5 ……………………………..      6 …………………………… 

 

Kje in kdaj so v Sloveniji našli najbolj popolno okostje mamuta? 

…………………………………………………….. 

Obkroži predmeta, ki sta na risarski rekonstrukciji 
vojščaka iz Nevelj (iz časa mlajše železne dobe) in 
ju ni v muzejskih vitrinah. 
 
 
Kako se imenuje pripomoček-ročni mlin za mletje 
žita in kako naprava za tkanje? 
 

 

 

………………………                …………………… 
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STARI VEK 
Rimljani so bili največja vojaška sila starega veka. 
Osvojili so velik del današnje Evrope, severno Afriko 
in Bližnji vhod.  
Za časa katerega vladarja je rimski imperij dosegel 
največji obseg in kdaj? 
 
 
……………………………………………… 

 
Rimljani so bili zelo razvita civilizacija. Obkroži in poimenuj tiste pridobitve, 
ki so jih že poznali? 
 
 

 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………………….. 
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SREDNJI VEK 
V srednjem veku so nastajale naselbine – trgi in mesta, ki so imela 
določene pravice, kot so trgovinski sejmi in obzidje. V pisnih virih se Kamnik 
prvič omenja v 12. stoletju, Kamničani kot meščani pa nekoliko kasneje. 
Tedaj sta mesto nadzorovala dva gradova – Stari in Mali  grad.  

 
 Naštej dva najstarejša gradova v Kamniku: 
 
  ……………………………………… 
 
  ……………………………………… 
 
 Kdaj se prvič omenjajo kamniški meščani? 
 
 ………………………………… 

 
Mesto Kamnik je bilo v srednjem veku zaščiteno pred zunanjimi 
nevarnostmi z obzidjem in stolpi, kasneje tudi z vodnimi jarki. V mesto se je 
prišlo lahko le skozi štiri vrata. Kamnik je bil v 14. in 15. stoletju zelo bogato 
mesto. V njem so živeli meščani, ki so se ukvarjali s trgovino in obrtjo.  

 
Obrtniki so svojo obrt tudi označili na pročelju 
hiš, tako kot so danes to izveski ali napisi. 
Katero obrt prikazuje kamnito znamenje na 
sliki? 
 
……………………………………………… 

 
Iz kakšnega materiala so bile zgrajene hiše? Obkroži pravilne odgovore: 
 
 
Beton            les             opeka             kamen              jeklo
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V lapidariju je kamnita plošča z angelom, ki nosi grbe iz 
leta 1490. Plošča je bila tedaj vzidana na obzidje ob 
glavnih mestnih vratih. Obkroži takratni kamniški grb.  
 
Kakšen je današnji grb občine Kamnik. Kdo je v njem 
upodobljen?  Nariši kamniški grb. 
 
……………………………………………………….. 

 

 

 

 

NOVI VEK 

V novem veku je prišlo do izuma številnih novosti, kot na primer smodnik, 
tiskanje knjig, odkrivanje novih dežel ipd. Ob koncu 15. in v začetku 16. 
stoletja so Kamnik prizadele številne nesreče in težave: Turki, potresi, požari 
in nalezljive bolezni.  

            
V muzeju vidiš eno prvih tiskanih knjig v  
slovenskem jeziku. Katera je to? 
 
……………………………………………………………….. 

Ali so ljudje poznali knjige pred  
iznajdbo tiska? Kako so jih izdelovali? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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MODERNA DOBA 

Na Veliki planini že več sto let pasejo živino v poletnih 
mesecih. Kje tedaj živijo pastirji?   
                                 
……………………………………………………     
 
Ali si že obiskal Veliko planino? Kako se obnašaš na planini? Izberi več 
pravilnih odgovorov? 

 
• smeti pustim na planini 
• hodim po cvetočih zaščitenih rastlinam 
• hodim po označenih poteh 
• smeti odnesem s seboj 
• nagajam živalim 

 
Z razstavo o kamniških meščanih spoznavamo, kako so pred sto leti živeli v  
Kamniku. Kako so se umivali, kako so se zabavali. Ali so otroci morali hoditi v  
šolo? Kamnik je dobil vodovod leta 1888 in električno napeljavo leta 1912, vlak 
iz Ljubljane v Kamnik je pripeljal leta 1891. Nastale so prve tovarne. 
 

      
     Kako so si meščani svetili ob večerih pred pridobitvijo 
     elektrike?  
 
     ……………………………………………………………  
  
     Kako so ljudje potovali pred sto leti? Obkroži več odgovorov. 
 

     s kolesom     s kočijo        z letalom          z vlakom  

     peš           z motorjem        z avtom          
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