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1. Grad Bogenšperk je bil zgrajen v ________ stoletju. Po rodbini Wagen, 
      ki je grad zgradila, je Bogenšperk dobil svoje _______________________.  

3. Valvasor je opisal oblačilno kulturo Kranjskih kmetov. Naštej tri noše, ki 
      jih vidiš v zbirki: 
____________________, _____________________, ____________________.

4. Naštej tri preparate za prakticiranje zdravilstva v 17. stoletju: 
____________________, _____________________, ____________________.

Ilustracije - gra�ke za Valvsorjeve knjige so izdelane v gra�čni tehniki (obkroži):

a) suha igla    b) bakrorez    c) linorez

2. Najpomembnejši lastnik gradu Bogenšperk je bil:
____________________ _____________________ _____________________.

     5.  Najpomembnejše knjižno delo Janeza Vajkarda Valvasorja je
_____________________________  _____________________________  ____________________________, 
natisnjena leta _________, v Nürnbergu, Nemčija.

V tem delu Valvasor opisuje naslednja področja (obkroži):
 a)  računalništvo, kmetijstvo in avtomobilizem;
 b)  gradove in grbe plemiških družin, vraže, naravne znamenitosti, jezik in oblačila prebivalcev   
        Kranjske, topogra�jo ter zgodovino vojvodine Kranjske;
 c)  arheologijo, biologijo in šport.

6. Valvasor je v želji, da bi svoja knjižna dela opremil s slikovnim gradivom, na gradu Bogenšperk ustanovil 
__________________________________________________, prvo takšno gra�čno delavnico na naših tleh.  

8. Janez Vajkard Valvasor se je rodil leta ________ v Ljubljani. Šolal se je v jezuitski gimnaziji in po konča-
nem šolanju 15 let ____________ po Evropi in severni Afriki. Leta _______ je kupil grad Bogenšperk in na 
njem prebival do leta ____________, ko je bil primoran prodati vse svoje premoženje in se preseliti v 
meščansko hišo v _____________. Valvasor je bil po poklicu ______________, zanj uporabljamo tudi izraz 
_________________, ki označuje človeka, ki se ukvarja z več vedami.

9. Valvasorjeva najpomembnejša raziskava je ____________________________________. Ta raziskava je 
bila povod, da so ga, še za časa življenja, sprejeli v angleško Kraljevo družbo. 

7. Obkroži grb, ki je pripadal Janezu Vajkardu Valvasorju.

a)                   b)                    c)



Reši križanko! 

1. Grad Bogenšperk je zgradila rodbina _ _ _ _ _. 
2. Valvasorjeva domovina je bila vojvodina _ _ _ _ _ _ _ _.
3. Na grajskem dvorišču se nahaja _ _ _ _ _ _ _, v katerem še vedno najdemo vodo.
4. V Valvasorjevi knjižnici se v današnjem času odvijajo poroke, zato se imenuje poročna _ _ _ _ _ _ _.
5. Valvasorjeva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, kjer so nastajale gra�ke, je prvo takšno gra�čno podjetje pri nas.
6. V Valvasorjevem času so ljudje verjeli v _ _ _ _ _ _ _ _ _. Le-te naj bi znale leteti na metlah in prašičih.
7. Valvasor velja za enega izmed prvih zemljemercev in kartografov pri nas, saj je risal zemljevide. Poklic 
zemljemerca v sodobnem času opravljajo _ _ _ _ _ _ _.
8. Valvasorju je bilo ime _ _ _ _ _.
9. V Valvasorjevi gra�čni delavnici je prikazana _ _ _ _ _ _ _ preša. Tako se imenuje zaradi valja, s pomočjo 
katerega so na preši natisnili gra�ke.
10. Na gradu Bogenšperk ste spoznali tudi oblačilno kulturo naših prednikov. Videli ste _ _ _ _  Dolenjca, 
Kraševca, Gorenjca/Gorenjke in Brščice.
11. Znana vraža, povezana z živalmi, ki jo opiše tudi Valvasor, govori o _ _ _ _ _ _, ki jih hudič pelje na pašo.
12. Ena izmed originalnih Valvasorjevih knjig, ki ste jih videli na gradu, se imenuje Prizorišče človeške smrti v 
treh delih. Knjiga govori o smrti in minljivosti človeškega _ _ _ _ _ _ _ _ _.
13. Prepričanje, da črna mačka, ki komu prečka pot, prinaša nesrečo, je _ _ _ _ _.
14. Grad je zgrajen na 15 metrov globoki _ _ _ _ _, katere del lahko vidite tudi v grajskem atriju (dvorišču) in 
pod stopniščem, ko vstopite v grad. 
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