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Dragi vedoželjen raziskovalec,

pred teboj so križanke, uganke in druge naloge, s katerimi boš skozi zabavo 
spoznaval kulturo in naravo slovenske Istre. Po devetih novih poteh te bo vodil 
slovenski literarni junak, ki si ga gotovo že spoznal: Martin Krpan. Na začetku 
vsake poti ti bo zaupal nasvet, s katerim boš hitreje razvozlal naloge in prišel 
do pravilnih rešitev. Zato: pozorno si preberi njegove nasvete, nato pa poslušaj 
učitelja ali drugega voditelja po učni poti, in že se lahko lotiš reševanja! Kate-
rih devet poti te čaka, si lahko ogledaš na zemljevidu na prejšnji strani. Zdaj pa 
le izberi pravo in pot pod noge!
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SEČOVLJE IN SVETI PETER

Sečoveljske soline

Torkla v Tonini hiši v Svetem Petru
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1. Sledi učiteljevim navodilom in poizkusi iz črk poiskati besede. Če ti ne gre, 
 počakaj na učiteljev namig: 

1. Sledi učiteljevim navodilom in poiskusi iz črk poiskati besede. Če ti ne 
gre, počakaj na učiteljev namig:  
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2. Poišči skrito sporočilo. 

Kako to naredim? Črke iz oštevilčenih prostorčkov (zgoraj) prepišem v ustrezne 
prazne prostorčke:

Našel/-a si Martinovo skrito sporočilo, čestitke!
Ugotovil/-a si, kje izvira reka Dragonja. 
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3. Kaj si si ogledal? Dopolni.
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PIRAN

Piran



11

1. Odgovori na učiteljeva vprašanja, tako da dopolniš besede:

1 
 

1. Odgovori na učiteljeva vprašanja, tako da dopolniš besede: 

 

 
 
1. P_ _ _ _ _ _ I M_ _ _J   

  
2. D_ _ _O DE C_ _ _ _O 
3. LA R_ _ _ _ _A 
4. _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 
5. _ _ _ _ _ _ _ 
6. _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
7. S_ _ _ _ _ _ _ _J 
8. S_ _ _ _ _ _T I_ _ _ _ _ _ _ _V 
9. S_ _ _ _ _E P_ _ _ _ _ _ _E 
10. P_ _ _N 
11. P_ _ _ _A 
12. V_ _ _ _ _A 
13. C_ _ _ _E 

1 
 

1. Odgovori na učiteljeva vprašanja, tako da dopolniš besede: 

 

 
 
1. P_ _ _ _ _ _ I M_ _ _J   

  
2. D_ _ _O DE C_ _ _ _O 
3. LA R_ _ _ _ _A 
4. _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 
5. _ _ _ _ _ _ _ 
6. _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
7. S_ _ _ _ _ _ _ _J 
8. S_ _ _ _ _ _T I_ _ _ _ _ _ _ _V 
9. S_ _ _ _ _E P_ _ _ _ _ _ _E 
10. P_ _ _N 
11. P_ _ _ _A 
12. V_ _ _ _ _A 
13. C_ _ _ _E 
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2. Poišči skrito sporočilo. 

Kako to naredim?

1. V križanki poiščem vse besede iz prve naloge in jih prečrtam. Besede lahko 
gredo v katero koli smer.

2. Ko najdem vse besede, začnem iskati neuporabljene črke. 
3. Črke v zgornjem levem kotu začnem izpisovati na prazna mesta.
4. Ko mi zmanjka prostih mest, preberem skrito sporočilo.
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___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___  
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___   ___ 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .  



14

3. Kaj si si ogledal? Dopolni.
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IZOLA: IZOLANA, REX IN SIMONOV ZALIV

Izola

Izolana
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1. Ob ogledu muzeja reši slikovno križanko. Če ne najdeš odgovora, za pomoč
 prosi učitelja.

 2

 10

 8

 9 

 7

 6

 4

 11

 3       1     5     6

1. Ob ogledu muzeja reši slikovno križanko. Če ne najdeš odgovora, za 
pomoč prosi učitelja. 

2 

10 

8 

9 

7 

6 
(navpično) 

4  11 3 

 1  5  6 (vodoravno) 
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2. Pozorno poslušaj navodila učitelja in reši križanko.

3. Kaj si si ogledal? Dopolni.
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3. Kaj si si ogledal? Dopolni.
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DEBELI RTIČ

Debeli rtič
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1. Poišči drevo, ki je na sliki, in ga poimenuj.

1)  C_ _  _  _  _  _A  2)  A_ _  _  _  _  I 
B_R

3)  Č_ _I  B_R 4)  P_ _  _  _  _ I 
H_ _  _T
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2. Poišči grmovnico ali trajnico, ki je na sliki, in jo poimenuj.

5)  A_ _  _  _  _  _A 
A_ _  _A

6)  P_ _  _  _  _  _  _  _V 
B_ _N

7)  S_ _  _A 8)  M_ _ _A
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3. Poišči sadno drevo, ki je na sliki, in ga poimenuj.

9)  O_ _  _  _  _  _R 10)  R_ _  _  _  _  _N

11)  K_ _I 12)  M_ _  _  _  _J
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13)  G_ _  _  _  _  _O 
J_  _  _  _  _O

14)  Ž_ _  _  _A

 15)  J_  _  _  _  _  _A N_ _  _  _  _A
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4. Odgovori na učiteljeva vprašanja, tako da dopolniš besede:

16) B _  _  _  _  _ A  R _  _  _  _  _  _  _ A

17) G _  _  _  _ A

18) G _  _  _  _ T

19) H _  _  _  _  _  _  _  _ A  M _  _  _  _  _  _  _ A

20) N _  _  _ I

21) B _  _  _  _ R

5. Odgovori na učiteljeva vprašanja, tako da dopolniš besede:

22) F _  _ Š

23) K _  _ F

24) Š _  _ T

6. Poišči skrito sporočilo. 
Kako to naredim?

1. V križanki poiščem vse besede iz prejšnjih nalog in jih prečrtam. Besede 
lahko gredo v katero koli smer.

2. Ko najdem vse besede, začnem iskati neuporabljene črke. 
3. Črke v zgornjem levem kotu začnem izpisovati na prazna mesta.
4. Ko mi zmanjka prostih mest, preberem skrito sporočilo.
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Skrito sporočilo: 
 
___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___  
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___  
 
___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___  
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 
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3. Kaj si si ogledal? Dopolni.
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OD MAREZIG DO KORT

Marezige

Korte
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1. Sledi učiteljevim navodilom in poiskusi iz črk poiskati besede: 
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1. Sledi učiteljevim navodilom in poizkusi iz črk poiskati besede:
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3. Kaj si si ogledal? Dopolni.

2. Poišči skrito sporočilo. 

Kako to naredim? Črke iz oštevilčenih prostorčkov (zgoraj) prepišem v ustrezne 
prazne prostorčke:

2. Poišči skrito sporočilo.  

Kako to naredim? Črke iz oštevilčenih prostorčkov (zgoraj) prepišem v 
ustrezne prazne prostorčke: 

 

Našel/-a si Martinovo skrito sporočilo, čestitke! Ugotovil/-a si, v katerem 
kaštelirju so pridelovali sol.  

 

3. Kaj si si ogledal? Dopolni. 

 

 

Našel/-la si Martinovo skrito sporočilo, čestitke! Ugotovil/-a si, v katerem kašte-
lirju so pridelovali sol.
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SOCERB

Grad Socerb
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1. Odgovori na učiteljeva vprašanja, tako da dopolniš besede:

1.    S_  _  _  _B

2.    K_  _  _  _ I   R_B 

3.    G_ _D 

4.    B_ _  _  _  _  _Z  

5.    S_  _  _  _A 

6.  P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A 

7.    K_  _  _  _  _  _R 

8.    L_  _  _  _  _A 

9.    Č_  _  _  _ I  

10.    S_  _  _A J_  _A 

11.    S_  _  _ I  S_  _  _  _B

12.    P_  _  _  _  _  _  _K

13.    N_ _  _  _  _  _N 

14.    O_ _  _R

15.    R_ _  _  _  _J I  

16.    K_  _  _  _K 

17.    V_ _D V J_  _O 

18.    T_  _T  
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2. Poišči skrito sporočilo. 

Kako to naredim?
5. V križanki poiščem vse besede iz prve naloge in jih prečrtam. Besede lahko 

gredo v katero koli smer.
6. Ko najdem vse besede, začnem iskati neuporabljene črke. 
7. Črke v zgornjem levem kotu začnem izpisovati na prazna mesta.
8. Ko mi zmanjka prostih mest, preberem skrito sporočilo.

2. Poišči skrito sporočilo.  
Kako to naredim? 

1) V križanki poiščem vse besede iz prve naloge in jih prečrtam. Besede 
lahko gredo v katero koli smer. 

2) Ko najdem vse besede, začnem iskati neuporabljene črke.  
3) Črke v zgornjem levem kotu začnem izpisovati na prazna mesta. 
4) Ko mi zmanjka prostih mest, preberem skrito sporočilo. 

 

 
 
___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ 
 
___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ , 
 
___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___  
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ :   ___ ___ ___   ___ ___ ___    
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .  
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3. Kaj si si ogledal? Dopolni.

2. Poišči skrito sporočilo.  
Kako to naredim? 

1) V križanki poiščem vse besede iz prve naloge in jih prečrtam. Besede 
lahko gredo v katero koli smer. 

2) Ko najdem vse besede, začnem iskati neuporabljene črke.  
3) Črke v zgornjem levem kotu začnem izpisovati na prazna mesta. 
4) Ko mi zmanjka prostih mest, preberem skrito sporočilo. 

 

 
 
___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ 
 
___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ , 
 
___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___  
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ :   ___ ___ ___   ___ ___ ___    
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .  
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ČRNI KAL

 

Črni Kal
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1. Odgovori na učiteljeva vprašanja, tako da obkrožiš znak pred pravilnim 
odgovorom:
1. Odgovori na učiteljeva vprašanja, tako da obkrožiš znak pred pravilnim 
odgovorom: 
 

1. vprašanje 
Odgovor: 

 kaštel ali gradbišče 
 kaštelir ali gradišče 
 kaštelir ali grobišče 
 kištalir ali gradbišče 

 

2. vprašanje 
Odgovor: 

 1000 let pred našim štetjem 
 V 1. stoletju  
 V 11. stoletju 
 V 20. stoletju 

 
3. vprašanje 

Odgovor: 
 3 
 5 

 10 
 15 

 

4. vprašanje 
Odgovor: 
 100 let 
 200 let 
 500 let 
 2000 let 

 
5. vprašanje 

Odgovor: 
 100 let 
 200 let 
 500 let 
 2000 let 

 

6. vprašanje 
Odgovor: 

 Zdenko 
 Benko 
 Matej in Benko 
 Andrej in Benko  

 
7. vprašanje 

Odgovor: 
 glagolico 
 cirilico 
 latinico 
 glotonico 

8. vprašanje 
Odgovor: 

 ruščini 
 hrvaščini 
 angleščini 
 italijanščini 
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2. Poišči skrito sporočilo. 

Kako to naredim? 
Znake pred pravilnimi odgovori prepišem v prazne prostorčke:
1 2 3 4 5 6 7 8

Dobil si ime kraja, v katerem stoji »zadnja med utrdbami«. Ime je zapisano v gla-
golici. Zgornje znake poišči v tabeli in jih dešifriraj. 

Glagolica Latinica Glagolica Latinica
a l

b m

c n

č o

d p

e r

f s

g š

h t

i u

i v

j z

k ž

Zdaj pa črke prepiši v spodnje prostorčke v naši pisavi, ki ji pravimo latinica. 
Dobil boš ime kraja, za katerega nekateri trdijo, da pomeni »zadnji grad«. 
1 2 3 4 5 6 7 8

Našel si Martinovo skrito sporočilo, čestitke!
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2. Kaj si si ogledal? Dopolni.

1
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HRASTOVLJE

Hrastovlje in cerkvica Sv. Trojice
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1. Sledi učiteljevim navodilom in poizkusi iz črk poiskati besede. 
 Če ti ne gre, počakaj na učiteljev namig:
1. Sledi učiteljevim navodilom in poiskusi iz črk poiskati besede. Če ti ne gre, 
počakaj na učiteljev namig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

7 

6 

5 

4 

3 

8 

2 

9 

10
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2. Poišči skrito sporočilo. 

Kako to naredim? Črke iz oštevilčenih prostorčkov (zgoraj) prepišem v ustrezne 
prazne prostorčke:

Našel/-a si Martinovo skrito sporočilo, čestitke! Dobil/-a si ime in priimek pesnika, 
ki je pisal pesmi o Istri, istrskih ljudeh in tudi o Šavrinkah. Šavrinka je bila tudi 
njegova mama, rodil pa se je v bližnjem Kubedu. 

 
 
 
2. Poišči skrito sporočilo.  
 
Kako to naredim? Črke iz oštevilčenih prostorčkov (zgoraj) prepišem v 
ustrezne prazne prostorčke: 

 
Našel/-a si Martinovo skrito sporočilo, čestitke! Dobil/-a si ime in priimek 
pesnika, ki je pisal pesmi o Istri, istrskih ljudeh in tudi o Šavrinkah. Šavrinka je 
bila tudi njegova mama, rodil pa se je v bližnjem Kubedu.  
 
 

 

15 

14 

13 

12 

11 
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3. Kaj si si ogledal? Dopolni.
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ELERJI IN BENEDIKTINSKI SAMOSTAN

Benediktinski samostan sv. Nikolaja

Kaštelir nad Elerji 
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1. Odgovori na učiteljeva vprašanja, tako da obkrožiš črko pred pravilnim odgovorom:

1. vprašanje
Odgovor:
G) kaštel ali gradbišče
N) kaštelir ali gradišče
J) kaštelir ali grobišče
Ž) kištalir ali gradbišče

2. vprašanje
Odgovor:
I) zlitina zlata in srebra
O) zlitina srebra in drugih zmesi
E) zlitina bakra in drugih zmesi
A) zlitina zlata in železa 

3. vprašanje
Odgovor:
Z) na gričih
Ž) v dolinah
Š) v jamah
C) v hribih

4. vprašanje
Odgovor:
O) Istri
U) Fistri
A) Histri
E) Mistri

5. vprašanje
Odgovor:
F) leta 1500
T) leta 500 pred našim štetjem
P) pred 1500 leti
K) leta 1500 pred našim štetjem

6. vprašanje
Odgovor:
Č) še
C) sidro
S) že
Z) ladja 

7. vprašanje
Odgovor:
I) kuga
O) aids
U) kolera
A) meningitis

8. vprašanje
Odgovor:
R) o ladjedelstvu
L) o prehrani
D) o športu
J) o zdravilstvu

2. Poišči skrito sporočilo. 

Kako to naredim? Znake pred pravilnimi odgovori prepišem v prazne prostorčke:

1 2 3 4 5 6 7 8

Čestitke! Našel/-la si Martinovo sporočilo: ime enega največjih gradišč tod okrog. 
Če želiš, ga lahko obiščeš s svojimi starši ali prijatelji. Zdaj jim boš lahko povedal/-a 
marsikaj zanimivega, kar si izvedel/-a na današnji zgodovinski poti.
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3. Kaj si si ogledal? Dopolni.
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VIRI

Bonin, Flavij (2021): Predmeti solinarjev. Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran:
Interno gradivo.
Darovec, Darko (2021): Itinerarij po slovenskih gradovih.
Darovec, Darko (2021): Marezige v starih časih. V: Pahor, Adelina (ur.): Marezige:
100 let marežganskega upora, 470 let Župnije Marezige. Koper, Libris, str. 12–47.
Karinja, Snježana (2021): Apulski krater. Pomorski muzej »Sergeja Mašere« Piran:
Interno gradivo.
Lozej Ledinek, Špela (2017): Preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti.
Koper: Libris.
Marinac, Bogdana (2021): Tonina hiša. Pomorski muzej »Sergeja Mašere« Piran:
Interno gradivo.
Občina Ankaran (2019): Zgodovinski razvoj območja Občine Ankaran in njene na-
ravne vrednote.
Prinčič, Mateja (2019): Pešpoti Ankaranskega polotoka.
Prinčič, Mateja (2021): Ankaranski polotok. Pohodniški vodnik.
Terčon, Nadja (2021): Bracera. Pomorski muzej »Sergeja Mašere« Piran: Interno
gradivo.
Turistično združenje Izola (2021): Arheološki park Simonov zaliv.
https://www.visitizola.com/map/arheoloski-park-simonov-zaliv.
Turistično združenje Izola (2021): Izolana – hiša morja.
https://www.visitizola.com/izolana.
Turistično združenje Izola (2021): Pred Izolo potonil legendarni Rex.
https://www.visitizola.com/map/pred-izolo-potonil-legendarni-rex.
Žitko, Duška (2021): Tartinijeva rojstna hiša; Palača Gabrielli; Ladijska polena;
Morska pošast; Muzejska zbirka G. Tartinija. Pomorski muzej »Sergeja Mašere«
Piran: Interno gradivo.

SLIKOVNO GRADIVO

Večina fotografij je nastala v okviru projekta #BUTMUZ. Avtorji fotografij: Dragan 
Babič, Mitja Božič, Darko Darovec, Jaka Ivančič, Mitja Kaligarič, Lovrenc Lipej, An-
draž Muljavec, Dušan Podgornik. Zbrali so jih projektni partnerji: Inštitut IRRIS, 
Turistično združenje Izola, Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” 
Piran – Pirano in Občina Ankaran. 
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Zunanje slikovno gradivo:

• Agave Americana. 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agave_Americana_2.jpg
• Almond Tree. 
 h t t p s : / / c o m m o n s .w i k i m e d i a . o r g / w / i n d e x . p h p ? s e a r c h = A l 
 mond+Tree++48504955467&title=Special:MediaSearch&go=Go& 
 type=image.
• Boškarin. By Orlovic - Own work, CC BY-SA 4.0. 

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3799546.
• Cultivated Aleppo Pine. 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cultivated_Aleppo_Pine_in_ 
 Huntington.jpg.

• Cypress. 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cypress_(Cupressus_semper 
 virens,_L)_at_Vicarello,_Lake_Bracciano,_Italy.jpg.

• Kranjska čebela - Carniolan honey bee. By Dejan H. from Kranj, Slovenija 
- Kranjska čebela - Carniolan honey bee, CC BY 2.0. 

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39808670.
• Loquat tree. 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loquat_tree_in_the_court 
 yard_of_the_Archbishopric_of_Athens_on_Agias_Filotheis_Street.jpg.

• Menjavanje plasti peščenjaka in laporovca v klifu na Debelem rtiču. 
 Prevladujejo proti preperevanju manj odporne plasti laporovca 
 (foto: D. Ogrin).
• Myrtus communis. 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myrtus_communis.jpg.
• Nerium oleander. 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nerium_oleander_10.jpg.
• Pinus nigra tree. 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_nigra_tree.jpg.
• Pomegranate on tree. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pome 
 granate_on_tree.jpg.
• Rosemary bush. 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosemary_bush.jpg.
• Ruhland. 
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 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruhland,_Grenzstr._5,_ 
 Pfitzer-Wacholder,_Zweig,_Vorfr%C3%BChling,_01.jpg.

• Wild Lavander. 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wild_Lavander.JPG.

• ZiziphusJujubaVarSpinosa. 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZiziphusJujubaVarSpinosa.jpg.

• Космат дъб. 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
 File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D1 
 %8A%D0%B1_%E2%80%93_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B 
 0_%D0%B8_%D0%B6%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B4%D0%B8.jpg.
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