
ZGODOVINSKI RAZVOJ 
 

 

Reši križanko, s katero boš ponovil in utrdil snov iz sklopa Zgodovinski razvoj. 
Pri reševanju ti naj bo v pomoč učbenik, oz. številke strani zapisane v oklepajih. 

 



VODORAVNO 
4.  Peč za taljenje rude. [str. 62] 
6.  Muzejski uslužbenec z visoko izobrazbo, ki proučuje muzejske predmete in 
pripravlja razstave. (ni kuskus) 
8.  Slovenska himna. 
12.  Kdor je po izvoru iz istega kraja, pokrajine, države. (ni vojak) 
14.  Doba med leti 500 in 1500 našega štetja. [str. 80-81] 
15.  Rimsko mesto - Ptuj. [str. 77-79] 

16.  Veda o preteklosti človeštva. [str. 72-74] 

18.  Doba, v kateri so se ljudje preživljali z lovom in nabiranjem sadežev. [str. 72-   

74] 

20.  Pri nas so vladali okrog 500 let. Zapustili so veliko sledov svoje kulture. [str. 

77-79] 

21.  Določen dan v tednu ali letu, ko se je v mestu trgovalo. [str. 82-83] 

22.  Čas, ko so pri nas vladali Rimljani. [str. 77-79] 

23.  Huda nalezljiva bolezen. [str. 82-83] 
24.  Slika, narejena na svež omet. (ni treska) 

25.  Najbolj znano vedro iz Vač. [str. 75-76] 

27.  "Oče" slovenske književnosti – prva slovenska knjiga. 
28.  Bakrena, bronasta in železna so …. [str. 72-74] 

31.  Topilnica in predelovalnica železa. [str .62] (ni južina) 

32.  Najbolj znano Valvasorjevo delo je Slava…  
33.  Pojavil se je pred približno milijon leti. [str. 72-74] 
 
NAVPIČNO 
1.  Najdaljše obdobje človeške zgodovine, ki traja do prihoda Rimljanov na naše 
ozemlje. [str. 72-74] 

2.  Rimsko mesto - Ljubljana. [str. 77-79] 

3.  Postavijo ga v spomin na dogodke, pomembne osebnosti… (ni spominek) 
5.  Nenaden izbruh in hitro širjenje nalezljive bolezni. [str. 82-83] 
7.  Zgrajeni so bili na gričih, pogosto na strmih skalah… [str. 80-81] 
9.  Srednjeveška prireditev, na kateri tekmuje večje število vitezov v bojnih 
spretnostih, navadno na konjih - dve besedi.[str. 80-81] 
10.  Znanost, ki na osnovi izkopanin proučuje življenje in kulturo starih ljudstev. 
[str. 75-76] 

11.  Rimljani so bili mojstri v gradnji …[str. 77-79] 
13.  Običajni rimski vojak. [str. 77-79] 
15.  Najstarejše orodje, ki je služilo tudi kot orožje. [str. 75-76] 
17.  Ljudje, ki so živeli v naseljih, postavljenih na kolih. [str. 72-74] 
18.  Znamenje, postavljeno v spomin na kugo. 
19.  Ustanova, v kateri hranijo največ predmetov iz preteklosti. [str. 75-76] 
26.  Strokovnjak za obnavljanje umetnin. (ne dela v restavraciji) 
29.  Začeli so ga uporabljati okrog leta 500 000 pr. n. št. [str. 72-74] 
30.  Obdobje po odkritju Amerike (zadnjih 500 let). [str. 84-86] 

 
******************************************************************************************************************** 

Če križanke ne moreš natisniti, si jo lahko narediš sam na karirasti list papirja. 
To je tudi dobra vaja za štetje (kvadratkov)  in orientacijo v prostoru. 
Lahko pa bel list papirja prisloniš k ekranu in križanko prerišeš. 
Če ti križanke ne uspe narisati, potem rešitve (skupaj z nalogami) napiši v 
zvezek. 


