
DRUŽBA (ponedeljek, 23. 3. in četrtek, 26. 3. 2020) 
 
Navodilo: 
Preberi besedilo v učbeniku na straneh 80, 81 in besedilo pod vprašanji. V zvezek odgovori 
na vprašanja o srednjeveških gradovih (v celih povedih).  
 

VPRAŠANJA  - SREDNJEVEŠKI GRADOVI 
 

1. GRAD  
Kje so gradili gradove? Zakaj ravno tam? 
Kako so jih še zavarovali pred napadalci? 

2. GRAŠČAK IN NJEGOVO OSEBJE  
Naštej graščakova vsakdanja opravila. 
Naštej nekaj graščakovih služabnikov.  
Kako je graščak skrbel za svojo zunanjost? 

3. GRAŠČAKOVA GOSPA IN OTROCI 
Kako so na gradovih živele graščakove hčere, kaj vse so se morale naučiti? 
Kaj pa njihovi sinovi? 
Kaj je počela graščakova gospa? 

4. KMETJE 
Čigava je bila zemlja, ki so jo obdelovali kmetje? 
Naštej nekaj kmečkih opravil, ki so jih imeli v različnih letnih časih. 

5. RAZVEDRILO 
Kako so se graščaki kratkočasili? 
Kako so se zabavali drugi prebivalci gradu in otroci? 

6. KUHINJA 
Koliko časa so navadno trajali obroki? 
Poišči, kaj so včasih jedli na gradovih in sestavi jedilnik za kosilo v graščakovi jedilnici. Ne 
pozabi na pijačo. 

7. VITEZI 
Kako so se dečki izučili za viteza? 
Kaj vse se je moral naučiti deček, da je lahko postal oproda in nato vitez? 
Katere zahteve je moral izpolnjevati moški, ki je želel postati vitez? 
Kako se je glasilo viteško geslo? 

8. VITEŠKA OPREMA 
Kakšna je bila viteška oprema? 
Koliko je tehtala viteška oprema? 

9. VITEŠKI BOJI IN TURNIRJI 
Kaj vse se je dogajalo na prireditvi viteških bojev in turnirjev? 
Opiši potek viteškega boja. 
Kaj je dobil vitez, ki je zmagal? 

10. OBLEGANJE GRADU 
Zakaj je bilo grad tako težko zavzeti? 
Kako so ga branili? 
Zakaj so obleganja gradu lahko trajala več tednov ali pa tudi mesecev? 
 
 
 
 
 
 



SREDNJEVEŠKI GRADOVI 
Naša dežela je iz preteklosti podedovala veliko gradov. Nekateri so v 
razvalinah,nekateri pa so še dobro ohranjeni. Gradili so jih bogati plemiči 
(graščaki). Stali so na naravno dobro zavarovanih krajih (gorska pobočja, 
vrhovi pečin, skalnate votline). V zgodnjem srednjem veku so podobno 
kot v kmečkih kočah tudi na gradovih živeli skupaj živali in ljudje.  
Grad   je   ponujal   popotnikom   pribežališče   in   varnost,   kmečkemu 
prebivalstvu pa je pomenil kraj, kjer se dogajajo zanimive in razburljive 
reči. 

ZAKAJ  IN KDO SO JIH GRADILI 
Gradili so jih bogati plemiči (graščaki) v srednjem veku. Prebivalstvo se 
je moralo braniti pred osvajalci in si postavljati prve lesene ali kamnite 
utrdbe. V   tem   času   se   je   zelo   razvilo   trgovanje. 
Okrog gradov so marljivo delali kmetje: krčili so gozdove in postavljali 
vasi.   Varna   bližina   gradu   je   dostikrat   spodbujala   nastanek   
mest. 
Srednjeveški   gradovi   so   ponujali   zavetje   plemiču,   njegovi   družini   
in ljudem, ki so živeli v okolici gradov.  
Najprej so graščaki živeli v preprostih stolpih, ki so bili napol leseni in 
postavljeni na kamnite temelje. Kmalu so okrog stolpa postavili ograje 
nato so začeli graditi zidove. V naslednjih kasneje pa obrambne stolpe. 
 

GRAŠČAKOVO PREBIVALIŠČE 
Graščakovo prebivališče je bilo v začetku prostrana, a edina dvorana, 
kjer smo lahko zagledali ognjišče, posteljo in eno ali dve skrinji. Tukaj je 
bilo zelo mrzlo, zato so tla pokrili s preprogami ali slamo, svetili so si z 
lojenkami. Okna so bila majhna. Z vodo so se oskrbovali iz lastnega  
vodnjaka. V graščakovem prebivališču je bilo kasneje vse drugače. 
Prostor je bil razdeljen na manjše sobe, ki so bile lepše okrašene in bolj 
domače, predvsem 
pa je bilo v njih dosti bolj toplo. Graščak je imel spalnico ločeno od 
jedilnice. 
Zasebne  predmete in posodo je lahko pospravil v nove kose pohištva. 
Za spalnico je sledilo stranišče, ki ga je uporabljal tudi za oblačilnico. 
Imel pa je tudi poseben prostor za knjižnico. Po zidovih grada pa so bile 
obešene starinske preproge (tapiserije). 
 

GRAŠČAK IN NJEGOVO OSEBJE 
O vsem je odločal graščak (plemič). Odločal je o zidavi ali razširitvi 
gradu, skrbel za njegovo obrambo in vodil bitke, če je bil napaden. 
Nadziral je obdelovanje zemljišč, ki so mu pripadala.  
Podpiral je cerkev z darovi. Njegove najpomembnejše odločitve so 
zapisali na pergamentne listine, zapečetene s posebnim znamenjem 
(pečatom). 
Za   opravljanje   vseh   teh   nalog   se   je   oskrbel   z   različnimi   
služabniki imenovanimi: komornik, čuvar pečata, glavni pisar, kletar,... 



Graščak je zelo skrbel za svojo zunanjost. Vsako jutro se je umival in 
preoblačil, ravnal pa se je tudi po modi (pustil si je rasti brke, brado, se 
bril,...). 
Oblačil pa se je  v kakovostne tkanine. Najprej je bil dokaj neizobražen, 
ni znal pisati in brati, to so znali le redki. Kasneje pa so pisati in brati 
znali vsi, saj so skladali pesmi. 
 

GOSPA 
Deklica je bila že od najnežnejših let povezana z grajskim življenjem. Ko 
so se začeli njeni bratje uriti v viteških veščinah je opravljala bolj ženska 
dela: vezla in risala. Naučila se je lepo oblačiti, česati, nositi 
dragocenosti. Ko je prišla v zrelejša leta in je postala gospa, je začela 
varovati svojo zasebnost. Rada se je mudila v družbi trubadurjev, 
zanimala pa se je tudi za lov in viteške turnirje. 
Kadar je bil graščak zdoma, je upravljala posestvo. Ko se je omožila, je 
prinesla v svoj zakon doto- zemljišča svojega očeta.  
 

PREHRANA 
Preden so sedli za mizo je duhovnik ali pa   graščak blagoslovil kosilo, ki 
je pogosto   trajalo   več ur,   za   popestritev   so   malo   stran   na   odru   
igrali glasbeniki. Jedli so podobne jedi kot kmetje, le da je bilo na 
njihovem jedilniku več mesa, rib in sira. Graščak je imel vedno polno 
mizo dobrot, medtem, ko so kmetje ob slabih letinah trpeli lakoto.   
V postnem času so imeli pripravljenih štiri ali pet ribjih jedi, pa tudi sir, 
medtem, ko so siromaki jedli lososa. Drugače so jedli  mesne jedi. 
Krompirja niso poznali, zato so pojedli precej  kruha. Na graščakovi  mizi 
je bila   prosena in ovsena kaša, zelenjava, sir. 
Po obilnem kosilu so bili žejni. Pili so: jabolčnik (mošt), vino, medico. Pili 
pa so tudi studenčnico, ki so ji dodajali vino, sladki koren ali med. 

 
ZABAVA 

Kadar je bila zima, ali pa v deželi ni divjala vojna, so imeli graščaki veliko 
prostega časa, zato so se morali z nečim kratkočasiti. Igrali so šah. 
Če je bil gospodar dovolj izobražen, je lahko bral knjige. Prirejali so tudi 
viteške turnirje in love, gradove pa so obiskovali tudi potujoči pevci, 
igralci in krmarji. 
 
 

VITEZI IN VITEŠKI BOJI 
Ko je graščak oznanil sosedom in vazalom, da bo priredil viteške boje, je 
bila vsa dežela v radostnem pričakovanju.  
Boji so trajali več dni, med posameznimi spopadi, pa so peli, plesali, 
igrali na glasbila, svoje umetnije pa so pokazali tudi akrobati in čarodeji. 
V središču pozornosti  pa so  bili  vedno bojevniki, ki  so  jih spremljale 
njihove gospe. Začetek igre je oznanil klicar. Po dva viteza na konju sta 



se spopadla in skušala s svojo sulico zlomiti nasprotnikovo ali ga vreči iz 
sedla.  
Vitez, ki je zmagal v dvoboju, je od svojega nasprotnika dobil orožje, 
oklep, konja in včasih tudi dosti denarja. Izkušeni vitezi, ki so dosti 
zmagovali, so s tem marsikdaj obogateli. Najbolj znan vitez je bil Vilijem 
Spretni, ki je premagal 203 viteze. 
 

 
ŽIVLJENJE NA PODEŽELJU 

Večina ljudi v srednjem veku se je ukvarjala s kmetijstvom. Zemlja je bila 
last plemičev. Življenje kmeta je bilo vpeto v zaporedje letnih časov. 
Njegovo delo in počitek sta se ravnala po delu na polju. Odvisni so bili od 
pridelka, ki je bil pogosto slab, zato so bile lakote in bolezni pogoste.  
Pomladi so kmetje okopavali zemljo, pleli in sejali jaro žito.  
Pod vročim poletnim soncem so kmetje opravljali naporna opravila: 
košnjo, žetev, mlatev, spravljanje v kašče. Ko je bil pod streho spravljen 
zadnji voz pridelkov, so kmetje pripravili žetveni praznik, ki je pomenil 
konec težkega dela. Takrat so prinašali graščaku dajatve. 
Jeseni so kmetje pasli živino in opravili še jesensko oranje. Pozimi so 
krčili zemljišče okrog gradu, obrezovali grmovje in postavljali plotove.  
 

OBLEGANJE GRADU 
Grad je moral vedno biti pripravljen na napad. Če je gospodar gradu 
ugotovil, da bo nastala bitka, je v primeru obleganja prinesel več hrane v 
grad. Če se je bitka že začela in gospodar ni bil doma, je dama organizirala 
vojsko. Obleganje je bila vojna strategija. Napadna vojska je obkrožala 
grad, da ustavi oskrbo pred prihodom na grad. Običajno je obleganje trajalo 
le nekaj tednov, lahko pa je trajalo tudi nekaj mesecev ali celo let. 
Vojaki so v gradu naredili obrambo. Bili so nameščeni ob glavnih vratih in 
posebnih vojaških prostorih. Grajska obramba je vključevala viteze, mlade 
bodoče viteze, osebo, ki je skrbela za nagibanje glavnih vrat, stražarje, 
opazovalce, težko oborožene vojake na konju, mečarje, lokostrelce...  
 

ZALOGE 
Ob primeru vojaške nevarnosti so morali biti oskrbljeni: s hrano, smolo, 
oljem, kamenjem, apnom, svincem. Sami pa so na gradovih izdelovali 
tudi sveče. 
 
ZANIMIVOST: 

V   SRENJEVEŠKIH   GRADOVIH   SO   IMELI   VEČ   KOT   100 
PRAZNIČNIH DNI NA LETO 

 
 


