
VITEZ

Kombinirana tehnika



KDO SO BILI VITEZI?

• Vitezi so bili vojščaki plemiškega rodu 
(graščaki), ki so se bojevali na konjih. 



ŠOLANJE ZA VITEZA 

• Dečka plemenitega rodu, ki mu je 
bilo namenjeno, da bo postal vitez, 
so običajno že okrog sedmega leta 
poslali za paža v ugledno hišo 
kakega visokega odličnjaka, 
pogosto k stricu. Tam se je učil 
lepega vedenja in ježe. Okoli 
štirinajstega leta so ga dali v šolo 
oziroma za oprodo kakemu vitezu. 
Uril se je v orožju in skrbel za 
gospodarjeve konje in oklep; celo v 
boj je odhajal, da je pomagal vitezu 
nadeti oklep, kadar so ga ranili ali 
vrgli s konja. Naučil se je streljati z 
lokom in razkosati meso. Uspešne 
oprode so povitezili okrog 21. leta. 



OKLEP 

• Glavni oklep zgodnjih vitezov 
je bil iz verižine, ki so jo 
sestavljali členasto povezani 
železni obročki. Za blažitev 
udarcev so pod verižni 
površnik oblačili oblazinjen 
jopič. V 14. stoletju so si 
vitezi vse bolj ščitili ude z 
jeklenimi ploščicami. Okrog 
leta 1400 so nekateri vitezi 
že nosili popolne ploščene 
oklepe. Taka oprava je 
tehtala okoli 20 do 25 kg, 
vendar je bila teža 
enakomerno razporejena po 
telesu.



BOJNA OPREMA 

• Bojni jopič ima povoščene jermenčke (pravili so 
jim tudi vrvce) za pritrditev raznih kosov oklepa, 
tako da si oklepa ni bilo mogoče nadeti brez 
bojnega jopiča. Nato so mu nadeli čevlje, 
golonjak, kolensko skledico in stegenski ščitnik. 
Prsna in hrbtna plošča sta bili zvezani na ramenih 
in okoli pasu. Prsni in hrbtni plošči skupaj so rekli 
korzet. Ko je bil ta nadet, so mu pritrdili še 
srednje krilo, ki je ščitilo rameni, skozi luknjice z 
vrvcami pa so pritrdili še školjkoza zaščito 
komolca ter rokav in pazdušni ščitnik. Preden so 
mu nadeli čelado, so mu z obradnikom zaščitili še 
vrat in brado. Čelada in obradnik sta bila med 
seboj pritrjena z zakovico, da mu ne bi med 
spopadom čelade zbili z glave.



OROŽJE

• Meč je bil najpomembnejšo orodje, simbol 
viteštva samega. V boju so do poznega 13. 
stoletja uporabljali dvorezni sečni meč. Ko pa 
je ploščni oklep postal običajnejši, so se 
razširili bolj šilasti meči, ker so bili 
primernejši za suvanje skozi vrzeli med 
ploščicami. Tudi bojni kij je postal bolj 
priljubljen, saj je prizadel tudi oklepnika. 
Ponavadi je vitez sicer zdirjal nad nasprotnika 
s spuščeno sulico, preden je posegel po 
meču ali kiju. Jezdeci so imeli še drugo 
orožje, na primer konjeniško sekiro.



ŠČIT 

• Vitezi so imeli za obrambo tudi ščite, na 
katerih je bil njihov grb, edini 
prepoznavni znak, saj se pod oklepom 
človeka ni videlo. 



KAJ SO VITEZI
DELALI?
- MORALI SO V VOJNO ZA SVOJEGA KRALJA
- PRIREJALI SO VITEŠKE TURNIRJE IN SE JIH UDELEŽEVALI
- V LOVILNI SEZONI SO PRIREJALI LOVSKE TEKMOVANJA IN SE JIH 
UDELEŽEVALI
- SKRB ZA POSEST SO PREPUŠČALI SVOJIM SLUŽABNIKOM
- SKRB ZA GRAD SO PREPUŠČALI SVOJIM ŽENAM 



ZDAJ PA TVOJA NALOGA:
NASLIKAL BOŠ SEVEDA - VITEZA

• Na pol risalnega lista ali na bel list A4 boš narisal viteza. V 
pomoč prilagam risbo. 

• Slikal boš s kombinacijo barvic in flomastrov. S flomastrom 
boš obrobil vse detalje. Viteza boš nato pobarval z 
barvicami.

• Celo sliko prevleči s čopičem namočenim v vodo. Če čopiča 
nimaš, lahko uporabiš vato ali kuhinjsko gobico. 


