
 

 

 

LABIRINTI SKOZI ZGODOVINO, str. 42. 

1. Od kod izhaja beseda labirint? 

2. Kdo je bil zaprt  v labirintu v grški mitološki zgodbi o Tezeju in Ariadni? 

3. Kaj so labirinti? 

4. Sopomenka besedi labirint je _____________________. 

5. Kdo je bil Minotaver? 

6. Kdo se je zaljubil v Tezeja? 

7. Kaj mu je podarila? 

8. Kdo sta bila Minos in Egej? 

9. Kaj je osnova za risanje labirintov? Kakšne oblike je? Koliko poti vodi do središča? Koliko vhodov 

ima? 

10. Kdo je uporabljal klasični labirint s sedmimi obhodi? 

11. Na čem so na Kreti upodabljali labirinte na koncu bronaste dobe? 

 

 

 

 

 

 

ZA BOGOVE, ZA SREČO …, str. 43. 

1. V kaj so vklesali ali vrezali labirinte Kelti? 

2. Za kaj so uporabljali motiv labirinta v knjigah? 

3. Po kateri knjigi je bil leta 2009 posnet animirani film Skrivnost iz Kellsa? 

4. Kje so se začeli pojavljati labirinti v srednjem veku? Zakaj? 

5. Kje so jih upodabljali? 

6. Kakšen simbol so predstavljali labirinti v cerkvah? 

7. Zakaj so labirinte postavljali ribiči?  

8. Kateri labirinti so najbolj znani v Južni Ameriki? Kje ležijo? Čemu so podobni? Ali je pomen teh 

figur poznan? 

9. V kaj so verjela nekatera indijanska plemena? Kam so najpogosteje  vpletli labirint? 

10. Kateri labirint pripisujejo nekaterim ameriškim Indijancem, ki živijo v zvezni državi Arizoni? 

11. Kje najdemo labirint tipa Chartres? 

 

 

 

7. – 9. r. 

1. Kdo je zgradil labirint, v katerem je bil Minotaver? 

2. Kaj je delal Dedal? 

3. Po čem se je zgledoval Dedal, ko je zasnoval labirint? Zakaj? 

4. Koliko soban je imela palača v Knososu? 

1. Kateri labirint si lahko ogledamo v gotski katedrali Notre-Dame v Franciji? 



ZELENI LABIRINTI, str. 44. 

1. Iz česa so zgrajeni zunanji zeleni labirinti, ki so se začeli pojavljati v obdobju renesanse in baroka? 

Kje so jih najprej začeli postavljati? 

2. Zakaj so jih oblikovali? 

3. Ali so  labirinti, ki so včasih služili plemičem, danes še ohranjeni? Čemu služijo? 

 

 

 

ZAPLETENE ULICE, ZANIMIVI PARKI, str. 45. 

1. Zakaj so bile ulice pri gradnji mest zapletene kot labirint? 

2. Katera mesta so bila med prvimi, ki so imela tako zgrajene ulice? 

3. V katerih mestih v Sloveniji  imamo labirinte? 

4. Za koga je zasnovan labirint v Arboretumu Volčji Potok? 

5. Kaj je dobra lastnost labirinta v Volčjem Potoku? 

6. Ali je letos na Bledu labirint? 

7. Ali vemo, kaj bodo posadili v letu 2015? 

8. Kaj je kolobarjenje? 

 

 

 

LABIRINTI V UMETNOSTI, str. 46. 

1. V kakšni obliki so se labirinti pojavljali v umetnosti? 

2. Kaj je meander? 

3. Kakšni labirinti so značilni za rimski imperij? 

 

 

 

 

 

FILM IN LITERATURA, str. 47. 

1. Kako doživljajo ljudje izgubljanje v labirintu in iskanje prave poti? 

2. V katerih filmih in knjigah so vpleteni labirinti? 

MISELNI LABIRINTI, str. 48. 

1. Kaj labirinti zahtevajo od junakov v filmih in knjigah? 

2. Kje se v današnjem času srečujemo z labirinti in v kakšni obliki? 

 

1. Kdo je ustvaril Blodnjak? 

2. Iz česa je zgrajen Rižanski labirint? 

1. Kje leži veliki tridimenzionalni labirint? 

2. Kje pa si lahko ogledamo drevesni labirint? Kdaj so ga posadili? Katera drevesa ga sestavljajo? 

1. Kako je ime nizozemskem umetniku, ki se je ukvarjal z optičnimi zankami v ribah? 

2. Kdo je Joan Miro? 

3. Kdo je kot slikar in arhitekt uporabljal popačene, krive in zavite črte? 

4. V katerem avstrijskem mestu stoji znamenita Hundertwasserjeva hiša? 

5. Kdo je naslikal sliko Pomol in ocean? 

1. Kaj pa želijo z labirinti preveriti  psihologiji? 


