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DELOVNI LIST

Digitalna Radovljica

Ime in priimek: 
 

Razred: 



Za digitalni ogled mesta si lahko na svoj pametni telefon že prej naložite mobilno
aplikacijo Nexto Guide, ki jo najdete v spletni trgovini Google Play za operacijski sistem
Android ali v App Store za operacijski sistem iOS.  Po namestitvi zaženete brezplačno
lokacijo Radovljica.
 

2. Kateri znani zgodovinar in dramatik
18. stoletja je bil rojen v Radovljici?

 
a)     Janez Krstnik Novak

b)    Wolfgang Amadeus Mozart
c)     Anton Tomaž Linhart

d)    Bratko Kreft

1. Obrambni jarek je edini
ohranjeni mestni obrambni jarek v

Sloveniji. 
Je bila v njem voda?

 
DA                          NE

4. Linhartov oče je v Radovljico
prišel kot obrtnik. Izdeloval je: 
 

a)    moške nogavice,
b)    lasulje,
c)     srajce,
d)    čevlje.

3. Anton Tomaž Linhart je avtor prvih slovenskih dramskih besedil, dveh komedij: Ta
veseli dan ali Matiček se ženi ter Županove Micke. Ustrezno napiši naslova del k osebam, ki

nastopajo v komedijah.

5. Ustrezno poveži osebe Linhartovih del v pare,
pomagaj si z zgornjimi navedbami oseb.

 

             MATIČEK                          ROZALIJA
             ANŽE                                NEŽKA                   
             BARON NALETEL             ŠTERNFELDOVKA
             TULPENHEIM                   MICKA

 
 



6.    Reši spodnjo križanko, ki se navezuje na znano
radovljiško osebnost. V osenčenih poljih boš dobil narečno

poimenovanje Radovljice.
 

1.     Priimek radovljiške dobrotnice.
2.     Radovljiška dobrotnica je pomagala  različnim ljudem,
med drugim tudi vdovam. Kako pa se imenuje otrok brez
staršev?
3.     V Radovljici je s svojim denarjem pomagala zgraditi …
4.     V zahvalo za njeno dobroto so ji Radovljičani postavili …
5.     Josipina Hočevar je na spomeniku upodobljena v …
6.     Ker je darovala za revne šolarje, ji rečemo … 
7.     Za vse zasluge, ki jih je opravila, so ji Radovljičani nadeli
naziv …

7. Kaj je portal?
 
a.)   Okvir vrat,
b.)   pristanišče,
c.)    vino,
d.)   keramični izdelek.

8. Lectarji oblikujejo pecivo iz _____________ testa ali __________. V radovljiški lectariji pa
so poleg tega izdelovali tudi _________. Prav posebni srčki iz lecta so bili znaki

izkazovanja _________________.



10. Po hodniku, ki povezuje
cerkev in graščino, so nekdaj
hodili v cerkev:
a)     grof z družino,
b)    meščani,
c)     župnik z ministranti,
d)    služinčad.

9. V graščini danes najdemo:
______________ muzej
______________ muzej
______________ šolo
______________stare glasbe
______________čokolade

11. Namesto sramotilnega stebra oziroma
prangerja je Radovljica imela sramotilno:

a)     mizo,
 b)    polico,
c)     klop,
d)     sobo.

 
13. Prostoru, kjer so danes
razstavljeni vinoreli, so včasih rekli:
a)     tovarna,
b)    taverna,
c)     atrij,
d)    lekarna.

12. Kdo je sv. Krištof in kje na trgu
najdeš

njegovo upodobitev?
____________________________________

14.  Z razgledne točke ti seže pogled tudi na
reko, ki teče pod mestom. Njeno ime je

_____________, v lepem vremenu pa lahko vidiš
tudi najvišjo slovensko goro_________________.
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