Navodila za 4. teden (6. 4.–10. 4. 2020)
1. ura: Preveri rešitve na listu Preverjanje: Sledovi preteklosti. (Rešitve so na tem listu – glej spodaj.)
Reši naloge za ponovitev snovi Prva bivališča in naselja. (Naloge so na tem listu – glej spodaj.)
2. ura: Od antičnih do sodobnih mest: Preberi U/30–31. Oblikuj zapis ali odgovori na vprašanja.
PREVERJANJE: SLEDOVI PRETEKLOSTI (primeri nalog) – REŠITVE
(Ne tiskaj, le primerjaj z rešitvami na svojem listu ali v zvezku, po potrebi popravi, dopolni.)
1. a) Kaj je zgodovina? Veda, ki preučuje preteklost človeštva od njegovega nastanka do danes.
b) Zakaj je poznavanje zgodovine pomembno? Če poznamo preteklost, lažje razumemo sedanjost, bolje razumemo in
spoštujemo dosežke prednikov, lažje se odločamo …
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? Za orientacijo v času.
b) Na podlagi česa so ljudje izdelali koledar? Na podlagi opazovanja nebesnih teles (npr. gibanja Sonca, Lune)
c) Zakaj zgodovino delimo na obdobja? Da si dogodke lažje predstavljamo, da se lažje orientiramo.
č) Katero zgodovinsko obdobje ni navedeno? Zapiši ga na ustrezno mesto.
prazgodovina
stari vek
srednji 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.

B
Npr. v arhivu.

C
Npr. v knjižnici, muzeju.

Tisočletje: ___2.__
Stoletje: ____18.__
Desetletje: _179.__
A materialni vir
B avdio-vizualni vir
C pisni vir

A
V muzeju.

b) Katera vrsta virov zgoraj ni navedena? Ustni viri.
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? Arheolog.
b) Navedi še eno dejavnost omenjenega strokovnjaka (poleg tistih, ki sta navedeni v nalogi a).
Piše članke, knjige, najdbe restavrira, zaščiti, shrani, pripravlja razstave …

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. Osebna pričanja se običajno nanašajo na vsakdanje življenje, npr. kmetov, delavk, uradnikov, otrok.
c) Na kaj mora biti zgodovinar pozoren pri analizi ustnih virov? Da človek o spominih vsakokrat pripoveduje nekoliko drugače. Do
dogodka, o katerem govori, ima poseben čustveni odnos. O dogajanju pripoveduje, kot ga je sam doživel. Ker spomin bledi, se
spreminja tudi pričevanje. Zaradi navedenih razlogov mora zgodovinar osebne zgodbe primerjati z drugimi ali drugimi vrstami virov.

6.

Preberi povedi in reši nalogo.
Ta kralj je premeril, kot so pravili, vso zemljo v državi.
»so pravili« = so pripovedovali

Vir: Herodot: Zgodbe, 1. del, Ljubljana 1953.

a) Obkroži pravilno trditev.
Navedeno besedilo je vir prve/druge roke.
b) Izbiro utemelji. Nekdo poroča, kaj so pripovedovali drugi (dogodka ni doživel sam).
7.

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

Civilizacija: Egipčani.

c) Na katero podlago so večinoma zapisovali na sliki prikazano pisavo? Na kamen in papirus.
č) Kaj je pergament? (Čemu služi, iz česa je narejen, kdaj so ga največ uporabljali?) Podlaga za pisanje, narejena iz živalske kože.
Največ so ga uporabljali v srednjem veku.
8.

Navedi tri posledice izuma tiska. Nastalo je več knjig, knjige so postale dostopnejše, vse več ljudi je znalo pisati, hitreje so se širile
informacija …

Naloge za preverjanje snovi iz 3. tedna (Reši v zvezek.)
Prva bivališča in naselja
1. Nad okvirčke vpiši številke od 1 do 3. Številka 1 naj predstavlja najzgodnejša bivališča, številka 3 pa najmlajša.
šotori

lesene
kolibe

drevesne krošnje
jame
skalni previsi

Kaj je ljudem omogočilo stalno naselitev?
2. Kje so ljudje našli materiale za prva bivališča?
3. Naštej nekaj materialov, iz katerih so bila narejena prva bivališča.
4. Kako imenujemo vasi na vzpetinah, ki so jih obdajala preprosta obzidja?
5. Zakaj so vasi gradili na vzpetinah?
6. Pojasni, kako je razvoj gospodarstva vplival na nastanek mest?
7. Kateri gospodarski dejavnosti so opravljali meščani?
8. Navedi 2 dejavnika, ki sta vplivala na gradnjo hiš posameznih ljudstev.
9. Opiši mesta prvih držav.
10. Poveži tako, da razlagi pripišeš številko pojma.
1 svetišča ali templji
__ sumersko svetišče
2 palače
__ grobnice za kralje in pomembne uradnike
3 piramide
__ čaščenje bogov, hranjenje zakladov
4 zigurat
__ veličastne hiše vladarjev
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