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VELIK DIPTOMAT MAJHNEGA NARODA
ZIVt]EN]EP]S

2e v preleklGtismo imel s oven. priznane diplômàtê, h 5o imelize ozânimivô in rêzstbàno2 vleniÊ.
Preberlbeiedio oenem izm€d njih.

2tGA HERBERSTEtN

Didoinât, phe. in zgùdorinar6arcn Tig.llcùc[lcin s.
Jc udil23. avgùsh 1436ÿViprÿilor sin Lenanà Hertrer
stei.ù h Bùrbàrê Pitdja'nskc. Solil s È najprel donu ÿ
Vipâvi in se uèil tudi slo\rn§éinc ter mto pri sôbdniku
pD!tu Viljemu $Ieltzerlu v Krki û Koroikem. Letr 1.199

Jc z.acl.ùdrrijskiunivè,i itudn atl 6lozoijo ir prvo ter

Lerâ 1506 jê v*oFilr vojsko in sodcloml ÿ voilâh prôLi
Màdzâronr nr Benelâno,n (v ktri, FunanijL m CoriSkcm).
(ôr ÿôjdksêjèzel. r?kazal, zaro rnnÈavstrijski æMi Màk
similjrn l.lel. ls03 podclil ÿhoko odlikovùhje.

Ich lslsjcpostâl èhn cesârjeÿegà zborâ ô2. pânmenta
in zâtêl.pràvljaii.l,plonrar*o sluibo. V tujim je kot od-
poslàncc odpotoÿâl pribliino 69 k t. Potov ie na Dan
rkqvSvi.o,Span,ro,naCe§ko,velikokr nùMùdzâ^lioin
loljsko, pn xldi v nraito in dÿàkrât ÿ Rùsùo.

vMoslôîsejekotNstriFkiodposlâne.k.àrjûIvânucroznèhupr{i.odpnvillcr,rlsLT,
drugié p.leu 1s26. obe pobvanjista bilidolgotRjni. aro ÿle l.hko HèrberiÈir ûerl
bivânjèh ÿ Rusii posvdilrudi preuievinjL, livljenjâ rske drutbe in ljùdi Sudi.ilJe 7go,
dovinshc ÿire, zoûnje sl.vèn!èine pa Du jc omogoailo, dà se le ô nùjràzlianèjiih r.rnah
pogo§rjal s preprostimi ltusi. O teh pôtuvànjih je.rpisal knjigo ReMh iÿ1aÿaÿittdnnk
.ô,,,r,ra,tali po slorcnsko ùIoi&o{t, znlfÀi (izjhnâDùnàju L5l9), eno pNih dcLr za-
hodni Evropi o ruskih rùzmerâh in zgôdovini Delo je doinrlo §terilne izdal. inlr.vôde.

zâhtèvneaipbnratskenâlogcjcvsluzblcesàrjèvMâksiûilranaL,Kr i\1in L_crdilnndà L
opoÿljil do letâ 1ss3. unn jê.a Dùnaiu 2lr. nrârca 1s66.

I t\ n+nô pr hritlalrdiii staÿni). I .r.r, nir I r 5 r 6)

(ôrù rân reæ z r 5s v kniie
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. O kom Sovoribe5ed o?

' Vkàter encklopedlije riobered ôobFÿleno7 zber 6 eznomotôôn
- Vsploinien. I opêd j
- ver I opedij, ôm.reôiôà posàmezno qeoqràÊkôobmôaje.

Ven. I opÊd,, kiobûÿnavà dooterô srrokovno pôdroije

. Kje bilahko ie prebrâ / a raklno be5ed oo: q lÊrbe61o nu? zber prav ne ôdqovore
A V el5 (onu.

B V uiben ku z zgôdovino.
c v55xl

D Vp roin ku za to maae
E VturÈtian pr ogiaasôp 5a

. V izhôd lanem besediu izvei € rekàrêrepndatkeoZiq NerbeEren! pôd èrta ô e be5ede/besed r e z ÿeze
pôjâsn s pomoilô zhodilarega besÊdilâ
- 2 ga Herb€Ereinie b vie(ran«à ôsebnost.

Sola 5ele nrdl ar.ai noven5k h m,êià.

Kerjeb hÊb€rvojàl iêh ôdtlovan
(oLd p omarjêvo ik.kàt potova v tljûro.r' ..- ":o !r È -. I . tot I ô oô lo ô . o.d.-.d.

. Atb atikolûôtkav\ke.apistÉ !v6 me.t kôriqe Lspein.et porasn

. ZàLà))e b a knllga Moskôvski zdpi\kinekajposêbnegà? zber pÉvin octgovor
A Kertole lerbe6rcn età 1549i?da ni Dunàju

( Kêrie ûe a nàs ovÿi ôve.<t n
t -e",o,.,

. Aive<,lGrFomenjobesedep,.it,diptamôt,odp6bne.,patlone,tdDlondvizhôdiineùbesed!7

. A i p 5€. ,r blsed rù o 2iq HerbeÉrê.!oèemprpôÿedujeâi[à]opsujê? 7b€riustrcznô moznost
A OpslrezunantolloJebe
B Prpovedujeo enem dolodru iz:vilÊilaoebe.
c op 5ure:lvj€njÊosebe
a Pr pcvedujeovea dôqodm tz2ÿjanià ôsêbe

. A iie po tvo:em mne.tu rrogoèevsê podàr€ û rome.rÊiiv besed !, prever r vzqodovinskih
isti rh) Potrsni 5ÿolo ôdloÉitev

. Seenk prebêr ptuiodnavek izhodianeqà bes€dià
o V I odTàvk! po iiiôscbneStàqo 5ke ôb ite in v5àkemu glaqolu dooatosebo,neliô in aôr.o Porà5r zalàjsô q ôSo vrem aaiu

Lerû 1499 je )ôaer .d.tunaiki ùniÿetzi \ruJnoti htôbfija in pûÿa.
ô Vpôÿec p.iii zrà.pokareremsiu!ôrovi/à,kdàj!ejedoqodetzgodil
. z kaierc!à stâvineqà i enà siizÿedet/ a pôdar€koiàsùdoaàiànià? tzber DÊvintodoovôr

a z p.5 oÿnegà looa rà aara
D z.r!.vie!à do ôa a kEja
E zpr s olnêqà dooata naa nà
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ŽIVLJENJEPIS 
 

ALBIN BELAR – NARAVOSLOVEC, SEIZMOLOG IN NARAVOVARSTVENIK 
 
1 Albin Belar se je rodil 21. februarja 1864 v Ljubljani. Tu je obiskoval ljudsko šolo, nižjo gimnazijo in 

višjo realko; maturiral je leta 1883. Po maturi je študiral na visoki tehniški šoli na Dunaju in v Gradcu 
ter na univerzi na Dunaju. Doktoriral je leta 1890. 

 

2 Nato je bil imenovan za asistenta za kemijo in naravoslovje na Mornariški akademiji na Reki; tam se je 
ukvarjal s pedagoškim delom in s kemijsko tehnologijo. Njegovo uspešnost dokazuje tudi spričevalo 
poveljstva akademije; to ga je označilo kot odličnega pedagoga in kot vsestranskega samostojnega 
znanstvenika. 

 

3 Močan potres v Ljubljani leta 1895 je močno spremenil njegovo življenje – začel se je ukvarjati s 
seizmologijo. Njej je posvetil vse svoje raziskovanje in zanj je žrtvoval veliko svojih sredstev. 

 

4 Leta 1896 je postal profesor za kemijo in naravoslovje na višji državni realki v Ljubljani. Hkrati je bil 
imenovan za okrajnega šolskega nadzornika ljudskih in meščanskih šol z nemškim učnim jezikom v 
Ljubljani in na Kranjskem. Dvanajst let kasneje pa je postal deželni nadzornik vseh ljudskih in srednjih 
šol ter učiteljišč z nemškim učnim jezikom na ozemlju današnje Slovenije. 

 

5 Med službovanjem na realki je postavil temelje seizmologiji v avstro-ogrski monarhiji ter predstavil 
Ljubljano kot pomembno središče evropske seizmološke znanosti. V realki, in sicer v kletnih prostorih, 
v pritličju in nadgradnji kupole, je postavil potresno opazovalnico; delovati je začela 18. septembra 
1897. Prve instrumente je kupil v Italiji, nekaj pa jih je izdelal kar sam, tako da je bilo leta 1898 v 
opazovalnici pet seizmografov, 14 let pozneje pa že 27 – njegova potresna opazovalnica je bila ena od 
najbolje opremljenih na svetu. Njegove seizmografe so uporabljali tudi na Češkem; na mednarodni 
razstavi meteoroloških in seizmoloških instrumentov v Faenzi v Italiji pa je za svoj izum dobil prvo 
nagrado. 

 

6 Njegova pomembnejša dejavnost je bila tudi izdajanje mesečnika Potresna opazovalnica. Revija je 
izhajala v Ljubljani od leta 1901 do 1910. Bila je ena od prvih znanstvenih seizmoloških revij na svetu 
in v njej so objavljali najuglednejši znanstveniki tistega časa. 

 

7 Spomladi leta 1919 je potresna opazovalnica prešla pod državno nadzorstvo, Albin Belar pa se je 
preselil v Podhom pri Bledu, kjer je v družinski vili ustanovil zasebni observatorij; ta je deloval do leta 
1930. 

 

8 Seizmologiji predani znanstvenik in naravovarstvenik se je hudo bolan umaknil v samoto Kočevske in 
tam 1. januarja 1939 tudi umrl. 

 
Prirejeno po: Jože Mihelič, Renato Vidrih – 

Albin Belar, naravoslovec, seizmolog in naravovarstvenik 
(Proteus, 2001.) 

 
 

 

 

1. Bralcem katere revije je namenjeno izhodiščno besedilo? Odgovor napiši na črto. 

 

 ____________________________________  
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2. Kje bi izhodiščno besedilo še lahko objavili? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A V poljudnoznanstveni reviji Gea. 

B V TV-sporedu. 

C V literarnem šolskem glasilu. 

Č V reviji za otroke Ciciban. 
 
3. Kaj je izhodiščno besedilo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A Opis osebe. 

 B Oznaka osebe 

 C Potopis. 

 Č Življenjepis 

4. V vsaki povedi podčrtaj besedo/besedno zvezo, tako da bo trditev ustrezala izhodiščnemu besedilu. 

 
a) Albin Belar je izpopolnil 

seizmograf  /  realko  /  meteorologijo  /  seizmologa. 

b) Revija Potresna opazovalnica je izhajala 
vsak dan  /  vsak teden  /  vsak mesec  /  štirikrat na leto. 

 
5. Dogodke iz življenja Albina Belarja razvrsti v ustrezno časovno zaporedje. Na črtice napiši številke od 1 do 6. 

  ____  Imenovan je bil za asistenta za kemijo in naravoslovje na Mornariški akademiji 
 na Reki. 

  ____  V Podhomu je ustanovil zasebni observatorij. 

  ____  Študiral je na visoki tehniški šoli na Dunaju in v Gradcu. 

  ____  Izdajal je mesečnik Potresna opazovalnica. 

  ____  Imenovan je bil za okrajnega šolskega nadzornika. 

  ____  Leta 1897 je v realki postavil potresno opazovalnico. 

 
6. Katero šolo je Albin Belar obiskoval takoj po ljudski šoli? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A Nižjo gimnazijo. 

B Univerzo. 

C Višjo realko. 

Č Visoko tehniško šolo. 
 
7. Katera dogodka iz življenja Albina Belarja nista povezana z njegovim rojstnim mestom? Obkroži črki pred 

pravilnima odgovoroma. 

A Matura. 

B Urejanje seizmološke revije. 

C Smrt. 

Č Prva zaposlitev. 



Iretra Lebar'
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9220 Lendava Lenclaÿâ, I5. 6. 2015

zT\TLITN]EPIS

_ 
Rodila serr se 29. nlaja 2000 ÿ Nlu$ki Soborj. Oèe je po poklicu so<lnik, zaposlen na

Okrajllem sodiièu Lcncllva, marna je fizioterape\,tkâ r, 
.ltrmah 

lendar,a. Seù1 naimlai!a
.. rc,l 're rri'oluoh'e, irri^troL,.

I)o vstopa \. Èolo scm hoclila v Vrtcc lendavx. Osnor,no lolo sem zac.ela oblsko\-ati s Sc_
stiùi lcti. Z uècnjeû [isem imela tciar,._ Vsr letà sem imcla od]iéne o.ene.

Obiskovala sem niijo giasbeno iolo in jo leta 20i3 zakljutila. Stiû letâ scm trejlùalâ
orlbojko. Na predmetni srop,ji sem se vpisirla v !olski astràro,ski kroiek in obiskovarâ
izbirni prednlet zvezde iû vcsolie. l.cta 2012 sem sc udele/ila t.rlrola rlla<lih astro,ourtrv.

Na §oli scü se [dcle2ila raz]iènjh rekmoÿâûj. prejelâ sem srebrno Vegovo prizn.[rje,
zlato Stefànor-o piznâùjc i]r bronasto preglovo priznairje. Od leta 2012 do )0t s sc1]r sodc_
lôv.,1- ,,r -r,i.t r r u rc- .r.

. Po konèâni osnovni ioli se bom ÿpisalâ ùa ginrnilzijo, iû si.er v cvlopslii oddelck. po
konè:rni srednji §o1i na1nerâ!nm Ètudirati âstrofiziko.

petrâ Lcbar

. Ob kateri prilo2nosti je po tvojem mnenju petra napisala ta:ivjenjepis?

. O èigavem 2ivjenju pripoveduje petra in po éem sito Lrgotovi/ a?

. Katere podatke o svojem Zivljenju je petra vkljuèila vZivljenjepis? lzberiustrezne moZnosti.
Kraj in ias rojstva_ - lme oèeta ln matere.
Dejavnosti v vrtcu. -Treniranje odbojke.
Sodelovanje na kulrurnih prireditvah. priznanja, kijihje clobila.
Sode ovanje pri projektu Comenius. -Vpis na gimnazijo.

- Zaposlitev po koncu solanja. _ tzbira tujih jezikovv srednjiÈo i.

. Petra je Zlvl.jenjepis prilo:ila svoji prosnji za dodelitev stipendije za nadarjene dijake.o Cemu je po tvojem nrnenju petra napisala svoj Zivljenjepis? Razlozi, kajje ielela s svojirn :tvljenjepisom
doseai.

o S soiolcem/soÈo ko se pogovorlta o tem,
zakajje vanj vkljutia podatke o poklicu svojih srarsev in atev u otrokv druztnr;

- zdl" ie dvêo,a ooda- eo\\o.-rê.r.lo,dlnLdose) ihyn,ru,o orru
zakaj nl pisala o tem, da rada bere in je pri sloveniéint pogosto pohvajena za najboljae spise.

. Ali mora naslovnik prebraticelotno besedilo, da ugotovi, katere vrste besedilaje bral?
Svoj odqovor utemelji.

' A ije Petrin 2ivljenjepis uraden alineuraden? lzberiustrezno mo2nost in naved i tri znaailnostl bes-..lilâ
oo kd,ê,i1. si .o ugoto\ ill d.

POGOVORIMO SE

I

. TudiPetraje napisala:vljenjepis preberiga in poskus uqotovit, kdai e besedio nastalo.


