
 

ARHITEKTURA KRALJA 

HARALDA 

MODROZOBEGA 

 

Povezan praktični poskus 

 

      

Arhitektura Kralja Haralda Modrozobega 

Opis 

 

V učni uri se učenci na kratko seznanijo s 

svetom Vikingov, spoznajo kralja Haralda 

Modrozobega in zgradijo model ene od 5 

obročastih trdnjav kralja Haralda 

Učni cilji 

 

- Spoznati svet Vikingov 

- Spoznati/utrditi znanje o krogu, polmeru, 

premeru, številu Pi, ploščini in obodu 

Povezani šolski predmeti 

 

Zgodovina, matematika 



 

Predpriprava za učitelja:  

 

Beseda viking je pogosto napačno 

razumljena in uporabljena. Vikingi niso bili 

običajni ljudje, splošno prebivalstvo. Viking 

označuje osebo, ki je odšla. Beseda Viking 

dobesedno pomeni oseba iz zaliva. Vikinge 

pogosto povezujemo z napadi, ropanjem in 

krajo, čeprav so bili veliko več kot to. Bili so 

izurjeni obrtniki, trgovci, celotna njihova 

družba in njihov pogled na življenje sta se 

močno razlikovala od našega – pa vendar! V 

skandinavskih državah so sledi Vikingov še 

vedno prisotne. Na Danskem, Švedskem in 

Norveškem so kar štirje dnevi v tednu še 

vedno poimenovani po nordijskem izročilu, 

četrtek je na primer dan boga Tora (tudi v 

angleščini - Thursday). 

Nordijskega vpliva ne najdemo samo v 

skandinavskih državah, ampak tudi v 

državah, v katere so Vikingi potovali, vanje 

vdrli in se v njih naselili. Veliko besed ter 

imen mest v angleščini in francoščini je 

nordijskega izvora. 

Vikinška doba postaja vse bolj priljubljena, 

tudi zaradi upodobitev tega obdobja na 

televiziji in v literarnih serijah. 



 
Učna ura temelji na kralju Haraldu 

Modrozobemu, ki je kot kralj podjarmil 

Dansko in Norveško v obdobju 958-987 

našega štetja. Bil je prvi danski kralj, ki se je 

krstil. Šlo je bolj za praktičen ukrep, da 

nemško-rimskemu Otonu I. ne bi dal 

verskega razloga za iskanje konflikta s pred 

poganskimi Danci. Kralj Harald Modrozobi je 

bil zelo podjetniški kralj, ki je izvedel veliko 

veličastnih gradbenih projektov, med njimi 

tudi 5 obročastih trdnjav, ki jih bomo 

spoznali danes. Dal je sezidati številne 

mostove, mejne zidove in impresivno 

grobnico za svoje starše, ki je zapolnjevala 

površino v velikosti 20 nogometnih igrišč in 

je bila obdana s 1440 metrov dolgo palisado. 

Gre za razburljivo obdobje, kjer se je težko 

omejiti le na en del. Tokrat smo se odločili, 

da se osredotočimo na vikinško okroglo 

trdnjavo in matematiko oziroma geometrijo 

s poudarkom na krogu. 



 

Predpriprava za učenca 

 

Učenec naj zna uporabljati šestilo. V 

nasprotnem primeru lahko učno uro 

uporabite za učenje risanja krogov in ostalih 

oblik s šestilom.  

Priporočljiva starost 

 

Od 12 let dalje 

Trajanje 

 

2 uri 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno do zahtevno.  

Opis učne ure po korakih:  

 

1: Uvod v vikinško dobo in Harald Modrozobi 

(glejte slike spodaj) 

2. Izgradnja modela zgradbe vikinške 

trdnjave (Fyrkat) (z uporabo ustreznega 

načrta za praktični poskus) 

3: Ocenjevanje in samopreverjanje meritev 

na modelu 

4: Predlogi za nadaljnje delo 

 

 

 

 

 

 



 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Pravijo, da so ga poimenovali 

Modrozobi, ker je imel 

moder/črn zob. 

Bil je prvi danski kralj, ki je bil 

krščen. 

Bil je kralj Danske in Norveške. 

Ubit je bil v spopadu, ki ga je 

začel lastni sin! 

 

 

Slika 1: Runski kamen Jelling velja za 

rojstni list Danske. 

 

Harald Modrozobi 

Danski kralj 958-987 

AD 

KRALJ, KI JE LJUBIL GEOMETRIJO 

Kralj, ki je osvojil VSO Dansko in Norveško, 

je odgovoren za velike gradbene projekte: 

zid »Dannevirke« proti Nemčiji, 760 metrov 

dolg in 5 m širok most čez Ravning Enge, 5 

obročastih trdnjav, od katerih premer 

največje meri 240 m, in grobnico, veliko za 

20 nogometnih igrišč, za svojo mater, 

kraljico Thyro, in očeta, kralja Gorma 

Starega. 



 
”Vikingi” – listi za navdih 

Vprašanja Vsebina Aktivnost 

Kdo so? – 

osebe 

Kako bi bilo biti: 

- Moški 

- Ženska 

- Otrok 

- Različno oblečeni 

- Z različnimi vlogami 

- … 

- Izdelaj vikinška 

oblačila. 

- Izdelaj majhne 

vikinške lutke- 

različnih spolov, 

različno oblečene, z 

različno opremo. 

- Najdi slike 

Kje so 

živeli? 

Na deželi: 

- Kakšne so njihove 

hiše? 

- Razišči različne tipe 

hiš in njihovo 

notranjost. 

- Zgradi model njihovih 

hiš iz gline, paličic. 

S čim so se 

ukvarjali? 

Življenje: 

- Kmeta 

- Trgovca 

- Obrtnika 

- Delavca okrog hiše 

- Sužnja… 

- Preizkusi se v 

vikinških obrtnih 

aktivnostih. 

- Igra vlog – vsakdanje 

življenje. 

”Viking na 

poti”: Kaj je 

to? 

- Potovanja 

- Napadi 

- Bojevanje… 

- Izdelaj zemljevid 

njihovih potovanj. 

- Poišči nordijske 

besede, imena, kraje 

ali mesta. 



 
Vprašanja Vsebina Aktivnost 

Katera je 

bila njihova 

vera? 

- Nordijska mitologija 

- Bogovi, kot so Odin, 

Thor, Loke, Freja, 

Tyr… 

- Preberi zgodbe ali jih 

pripoveduj. 

- Oglej si risanko 

Valhalla. 

Rune in 

kako jih 

napisati? 

- Futhark (runska 

abeceda) 

- Čarobne rune 

 

- Poskusi napisati ime z 

runami. 

Zakaj so 

bile njihove 

ladje tako 

pomembne? 

- Tipi ladij 

- Pomembnost kobilice 

na ladji 

 

- Izdelaj manjšo 

vikinško ladjo. 

- Preizkusi, kako se 

obnaša s kobilico ali 

brez. 

Kaj so jedli? 

- Poseben kruh 

- Riba 

- Meso 

- Kaša… 

- Poskusite pripraviti 

preprost vikinški 

obrok na pravem 

kresu - Kaša, maslo, 

kruh in juha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAM ? 

Na Dansko, Norveško in 

Švedsko. Občasno bomo 

obiskali Anglijo, Francijo, 

Španijo, Italijo, Islandijo, 

Grenlandijo in Vinlandijo 

(Ameriko). 

 

KDAJ? 

Od 700  našega štetja do 

1066. 

Častimo tradicionalno 

nordijsko vero in 

bogove, kot so Odin, 

Thor, Loke, Tyr in Feya.

 

   

Povabilo na druženje “Vikingov” 

OBLAČILA: 

ŽENSKA: ZAPETA OBLEKA S PODKRILOM. 

NAD OBLEKO NAJ BODO ČUDOVITA 

VLAKNA IN STEKLENE PERLE ALI JANTAR ZA 

OKRAS. 

MOŠKI: VOLNENE HLAČE, TUNIKA - DOLGA 

SRAJCA BREZ GUMBOV IN OGRINJALO.  

TAKO MOŠKI IN ŽENSKE LAHKO NOSIJO 

LEPE PASOVE. SPREJEMAMO NOŽE, MEČE 

IN SEKIRE. 

ČELADE Z ROGOVI SO PREPOVEDANE! 

Ne pozabite! Kot dobro vzgojeni Vikingi vsi 

vemo, da je sobota dan za čiščenje in 

hvaležni bomo, če se boste pojavili sveži in 

čisti. 

Parkirišče: Če boste prispeli s svojim 

dolgim čolnom, ga povlečite na kopno v 

Veliki dvorani v bližini hišic. 

Odgovor: Haraldu Modrozobemu. 

Prosimo, poskrbite, da boste pisali s 

pravim Futharkom (runsko abecedo). 


