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5. b 

1. Kaj si predstavljaš pod izrazom kulturna dediščina? 

- besedo UNESCO; 

- stare čase 7X; 

- kulture 3X; 

- brez odgovora; 

- dedka, ki je kulturen; 

- da nekaj podeduješ 3X; 

- skupina, ki je kulturna in ve veliko o starih časih; 

- kulturo v tvojem sorodstvu; 

- ohranjanje starih krajev, hiš, stavb 2X. 

2. Obkroži besede, ki po tvojem mnenju predstavljajo kulturno dediščino Slovencev. 

BESEDA ŠTEVILO 

a) stavbe: hiše, gradovi, cerkve, kozolci 12 

b) stari predmeti 16 

c) narodni park 0 

d) gozdovi 1 

e) jedi 6 

f) knjige 6 

g) šege in navade (ljudski običaji) 11 

h) lipicanec 4 

i) človeška ribica 6 

j) jezera in reke 4 

 

  



3. Kaj po tvojem mnenju najbolj predstavlja življenje ljudi v Sloveniji v preteklosti. 

Obkroži 5 stvari. 

STVAR ŠTEVILO 

a) potica 17 

b) čipke 11 

c) lončeni bas 4 

d) kozolec 12 

e) raglja 0 

f) likalnik na oglje 8 

g) WC »na šrtbunk«  5 

h) črna kuhinja 13 

i) ličkanje koruze 8 

j) ofiranje 0 

k) miklavževanje 6 

l) sekanje pirhov 5 

 

4. Ali se ti zdi, da imamo dovolj spominkov, ki predstavljajo življenje v Sloveniji za 

turiste tvoje starosti? 

DA NE NE VEM 

5 3 11 

 

5. Katere spominke, ki predstavljajo Slovenijo, bi priporočal za nakup otroku tvoje 

starosti pri prvem obisku v Sloveniji? 

- lipicanca; 

- magneti 6X; 

- igrače; 

- brez odgovora 7X; 

- slika Slovenije; 

- znani spomeniki; 

- kip človeške ribice 2X; 

- ogrlica 2X; 

- slovenska čokolada; 

- kipi starih gradov 2X; 

- slovenska potica, jedi 2X; 

- čipke 2X; 

- lončeni bas. 

 



6. Ali imaš kakšno svojo zanimivo idejo za spominek, ki bi po tvoje dobro predstavljal 

življenje v Sloveniji? 

DA NE BREZ ODGOVORA 

2 16 0 

 

7. Če si obkrožil/a da, ga opiši ali nariši. 

- ogrlica; 

- človeška ribica; 

- mlekomat. 


