PREVERJANJE: SLEDOVI PRETEKLOSTI (primeri nalog)
1. a) Kaj je zgodovina?
b) Zakaj je poznavanje zgodovine pomembno?
c) Obkroži pravilne trditve.
Prvi znani zgodovinar je Herodot/Julij Cezar/Seneka.
Živel je v Rimu/Grčiji/Franciji v 5. st. pr. Kr./n. št.

2. a) Čemu ljudje uporabljamo koledar?
b) Na podlagi česa so ljudje izdelali koledar?
c) Zakaj zgodovino delimo na obdobja?
č) Katero zgodovinsko obdobje ni navedeno? Zapiši ga na ustrezno mesto.
prazgodovina
stari vek
novi vek

sodobnost

d) Leta 1789 se je zgodila francoska revolucija.
Letnici iz zgornje povedi določi tisočletje, stoletje in desetletje.

3. a) Poleg vira zapiši ustrezno črko.

Tisočletje: ________
Stoletje: __________
Desetletje: ________

A materialni vir
B avdio-vizualni vir
C pisni vir

b) Katera vrsta virov zgoraj ni navedena?
c) Pod vsako sliko zapiši, v kateri ustanovi bi lahko hranili prikazani vir.

4. Preberi besedilo in reši nalogo.
Da bi se sredi neprehodnega gozda lahko skrivalo pomembno najdišče, so razbrali s fotografij,
posnetih iz zraka.
Vir: M. Rode idr.: Koraki v času 6, DZS, Ljubljana 2016.
a) Kako imenujemo strokovnjaka, ki raziskuje najdišča zgodovinskih virov in preučuje materialne
vire?
b) Navedi še eno dejavnost omenjenega strokovnjaka (poleg tistih, ki sta navedeni v nalogi a).

5. Preberi trditev.
Osebna pričanja najpogosteje govorijo o pomembnih dogodkih, kot so npr. kronanja in vojne.
a) Obkroži.
Trditev je/ni pravilna.
b) Izbiro utemelji.

c) Na kaj mora biti zgodovinar pozoren pri analizi ustnih virov?

6. Preberi povedi in reši nalogo.
Ta kralj je premeril, kot so pravili, vso zemljo v državi. Vir: Herodot: Zgodbe, 1. del, Ljubljana 1953.
»so pravili« = so pripovedovali
a) Obkroži pravilno trditev.
Navedeno besedilo je vir prve/druge roke.
b) Izbiro utemelji.

7. Prvi zapisi so predstavljali slike pojmov.
a) Poimenuj tako vrsto pisave.
b) Poimenuj primer take pisave (prikazana je na sliki) in civilizacijo,
ki jo je uporabljala.
Primer: _______________

Civilizacija: ______________

c) Na katero podlago so večinoma zapisovali na sliki prikazano pisavo?

č) Kaj je pergament? (Čemu služi, iz česa je narejen, kdaj so ga največ uporabljali?)

8. Navedi tri posledice izuma tiska.

