
STOLPI, iz katerih so 
se branili pred vsiljivci.

OBZIDJE je prebivalce gradu 
varovalo pred sovražniki.

DVIŽNI MOST so 
ob nevarnosti dvignili 

in tako onemogočili 
vstop v grad.

STRELNE LINE so ozke reže, skozi katere so lokostrelci 
streljali na napadalce.

VODNI JAREK je obdajal obzidje.

DVORIŠČE je 
prostor znotraj 

grajskega obzidja. 
Poglej, kaj se 

dogaja na njem.

PREŠTEJ, KOLIKO STOLPOV IMA GRAD NA 
SLIKI. 

NA SLIKI JE TUDI DESET STVARI, KI NE 
SODIJO V ČAS GRADOV. JIH NAJDEŠ?

Graščaki so si postavljali gradove 
z mogočnimi obzidji in stolpi, da 
bi živeli na varnem pred sovražniki. 
Najprimernejši kraj za zidanje gradu je 
bil vrh strmega griča. Če ga ni bilo, so 
naredili umeten grič ali pa skopali okoli 
gradu globok in širok vodni jarek. Trdno 
zgrajen grad s sposobnim poveljnikom 
je lahko zdržal večmesečno obleganje. 
Večino gradov so zgradili med 9. in 16. 
stoletjem. Sprva so bili gradovi majhni, 
kasnejši kamniti gradovi so bili večji. 
V nekaterih je živelo toliko ljudi kot v 
manjšem mestu. Ko so se časi umirili, so 
se kralji in plemiči preselili v udobnejše 
graščine in palače.

GRAD POIŠČI NA SLIKI. 

Za obzidji je bil svet, ki se še danes 
pojavlja v pravljicah. Poleg graščaka, 
graščakinje, njune družine, služabnikov (ki 
so pripravljali hrano, skrbeli za oblačila in 
okrasje, negovali živino) in vojakov so v 
njem živeli še obrtniki, ki so popravljali 
in izboljševali opremo.
Hrano so dobivali od podložnikov, 
nekaj zelenjave pa so pridelali tudi na 
vrtu.
Da bi bilo življenje na gradu veselejše, 
so dosti praznovali. Prirejali so gostije, 
na katerih so se pokazali v najlepših 
oblačilih in v njih tudi zaplesali.* Kratkočasili 
so se z družabnimi igrami, branjem knjig, 
igranjem in poslušanjem glasbe, igranjem 
in gledanjem predstav …

ŽIVLJENJE NA GRADU

* Na decembrski zgoščenki Kraljična v mišjem plaščku lahko 
poslušamo glasbo iz 16. in 17. stoletja.
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