
  



1. POGLAVJE 

STRAN 7 

ŠTEVILKA NALOGE 1a 

REŠITEV Poročila zbral in zapisal, raziskuje, sprašuje, bere, piše, smo zaposleni v 
muzejih, hranimo najrazličnejše predmete, pripovedujemo in približamo 
resnične zgodbe, razumemo 

 

 

STRAN 7 

ŠTEVILKA NALOGE 1b 

REŠITEV Po smislu, npr: 
Herodot: »/…/ da ne bi s časom zamrl spomin na to, kar se je godilo po svetu, 
zlasti pa, da se ne bi pozabile velike, občudovanja vredne storitve tako 
Helenov kakor Barbarov, in zakaj je prišlo do vojne med njimi.« 
 
Dr. Tone Kregar: »/…/ pripovedujemo in približamo resnične zgodbe o tem, kaj 
vse se je nekoč zgodilo in kako so živeli in razmišljali naši predniki. Na ta način 
tudi lažje razumemo to, kar se dogaja danes, včasih pa si celo drznemo 
napovedati prihodnost.« 

 

STRAN 7 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV Kaj se je zgodilo s prebivalci Pompejev po izbruhu vulkana? 
Zakaj se ljudje v novem veku niso marali umivati? 
Kdaj so izumili pisavo? 
Kaj je bil povod za prvo svetovno vojno? 

 

STRAN 8 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV Po smislu, npr.: Da lažje razumemo sedanjost.  
Da ne pozabimo, kakšno je bilo življenje nekoč.  
Ker se v vsakdanjem življenju srečujemo s sledmi, ki jih je zgodovina zapustila. 
S pomočjo zgodovine lažje razumemo, kdo smo in kam gremo, zato bomo 
morda v podobnih okoliščinah v prihodnosti sprejeli boljšo odločitev.  
Ker smo lahko z znanjem zgodovine bolj kritični do dogajanja v sedanjosti … 

 

 

STRAN 8 

ŠTEVILKA NALOGE POVZEMI 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
(polje Kaj je zgodovina) Veda o življenju ljudi v preteklosti. 
Po smislu, npr.: 
(polje Kdo jo ustvarja) Zgodovinarji jo raziskujejo, opisujejo in razlagajo. 
Po smislu, npr.: 
(polje Zakaj jo raziskujemo) Da bolje razumemo sedanjost. Ker je z zgodovino 
povezano vse, kar je okoli nas. 



Po smislu, npr.: 
(polje Kakšne so njene naloge) Kritično in nepristransko raziskovanje, 
opisovanje, pripovedovanje, pojasnjevanje dogodkov in sprememb v 
preteklosti. 

 

STRAN 9 

ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV Da. 

 

STRAN 10 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV 4    1   3 
2      6      5 

 

STRAN 10 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV 3          4              1           2 

 

STRAN 13 

ŠTEVILKA NALOGE 6 

REŠITEV dan  -  od sončnega vzhoda do zahoda 
teden          -          trajanje ene lunine mene 
mesec     -           menjava štirih luninih men (en lunin cikel) 
leto        -         menjava letnih časov 

 

STRAN 14 

ŠTEVILKA NALOGE 7 

REŠITEV Leto 
mesecev 
28 
29 
30 
31 
teden 

 

STRAN 14 

ŠTEVILKA NALOGE 8a 

REŠITEV Judje 
od stvarjenja sveta 
Rimljani 
od ustanovitve mesta Rim 
Muslimani 
od Mohamedovega bega iz Meke v Medino 

 

STRAN 14 

ŠTEVILKA NALOGE 8b 



REŠITEV Po smislu, npr.:  
Rešitev je odvisna od leta reševanja. Za leto 2018 veljajo rešitve:  
5779 
2771 
1396 

 

STRAN 15 

ŠTEVILKA NALOGE 9a 

REŠITEV Jezus Kristus 

 

STRAN 15 

ŠTEVILKA NALOGE 9b 

REŠITEV 1  

 

STRAN 15 

ŠTEVILKA NALOGE 9c 

REŠITEV Leva črta: pred Kristusom/pred našim štetjem 
Desna črta: po Kristusu/našega štetja 

 

STRAN 15 

ŠTEVILKA NALOGE 9č 

REŠITEV 2. (upoštevaj tudi 2) 
1. (upoštevaj tudi 1) 
1. (upoštevaj tudi 1) 
2. (upoštevaj tudi 2) 

 

STRAN 15 

ŠTEVILKA NALOGE 9e 

REŠITEV 112 pr. n. št. 
103 pr. n. št. 

1 pr. n. št. 
44 pr. n. št. 

28 n. št. 
3 n. št. 
14 n. št. 

125 n. št. 
112 n. št. 

 

 

STRAN 15 

ŠTEVILKA NALOGE 9f 

REŠITEV a) v drugem 

 

STRAN 15 

ŠTEVILKA NALOGE 9g 

REŠITEV a) v drugem 

 

STRAN 15 

ŠTEVILKA NALOGE 10 

REŠITEV Po smislu, npr.: Rojstvo, prvi zob, vstop v šolo, rojstvo brata ali sestre … 

 



STRAN 15 

ŠTEVILKA NALOGE 11 

REŠITEV Po smislu, npr.: Leti 1999 in 2000 sta še v drugem tisočletju, tretje tisočletje se 
je začelo z letom 2001. 

 

STRAN 16 

ŠTEVILK
A 
NALOG
E 

12 

REŠITEV Dogodek Leto Stoletje Tisočletje 

Najstarejše kolo na Ljubljanskem barju    3360–3080 pr. n. 

št. 

34.–31. pr. n. št.          4. pr. n. št. 

Ustanovitev mesta Rim 753 pr. n. št. 8. stoletje pr. n. 

št. 

1. tisočletje pr. 

n. št. 

Julij Cezar v rimski državi uvede nov 

koledar 

46 pr. n. št. 1. pr. n. št. 1. pr. n. št. 

Propad zahodnega dela rimskega 

imperija 

476  5. 1. 

Tiskanje prve slovenske knjige 1550 16. 2. 

Uvedba obveznega šolanja 1774 18. 2. 

Samostojnost Slovenije 1991 20. 2. 
 

 

STRAN 16 

ŠTEVILKA NALOGE 13 

REŠITEV 1221 

 

 

STRAN 16 

ŠTEVILKA NALOGE 14 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

5. stoletje 
pr. n. št. 

3. stoletje 13. stoletje 2. tisočletje 
pr. n. št. 

2. desetletje 
13. stoletja 

 
478 pr. n. št. 
450 pr. n. št. 
 

220 
238 

1274 
1220 

1764 pr. n. 
št. 
1241 pr. Kr. 

1111 
1119 

 

 

STRAN 16 

ŠTEVILKA NALOGE 15a 

REŠITEV 44 pr. n. št. 

 

STRAN 16 

ŠTEVILKA NALOGE 15b 



REŠITEV 2500 pr. n. št.  

 

STRAN 17 

ŠTEVILKA NALOGE POVEZMI 

REŠITEV Po smislu, npr.: Merjenje časa je bilo za stara ljudstva in kulture pomembno. V 
Mezopotamiji in Egiptu so čas merili s sončnimi urami. Datume so določili s 
pomočjo koledarja. Danes uporabljamo gregorijanski koledar. Za začetek štetja 
let so različna ljudstva izbrala različne datume. Jezus se je rodil leta 1. Danes 
živimo v 21. stoletju. 

 

STRAN 19 

ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV  Arheolog Zgodovinar 

Podobnosti Po smislu, npr.: 
Raziskovanje človeške 
preteklosti. 

 

Razlike Po smislu, npr.: 
Raziskuje le materialne 
vire. 

Po smislu, npr.: 
Preteklost raziskuje s 
pomočjo različnih vrst 
virov. 

 

 

 

 

STRAN 20 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

NAČIN REŠEVANJA Pišejo v polja, rešitve naj se prikaže v obliki sheme na pop-up oknu 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

 

 

 

STRAN 21 

ŠTEVILKA NALOGE 4a 

REŠITEV Ustni. (upoštevaj tudi Ustni vir.) 

 



STRAN 21 

ŠTEVILKA NALOGE 4b 

REŠITEV mi je pripovedoval oče 

 

STRAN 21 

ŠTEVILKA NALOGE 4c 

REŠITEV oče 

 

STRAN 21 

ŠTEVILKA NALOGE 4č 

REŠITEV kmečka opravila 

 

STRAN 21 

ŠTEVILKA NALOGE 4d 

REŠITEV Ob začetku 20. Stoletja 
Četena Ravan v Poljanski dolini 

 

STRAN 21 

ŠTEVILKA NALOGE 4e 

REŠITEV Po smislu, npr.: Vir je pomemben, ker opisuje, kakšna so bila kmečka opravila 
nekoč. Tako lahko izvemo, kaj se je spremenilo in kaj ohranilo do danes.  Lahko 
tudi spoznamo, kakšno je bilo življenje nekoč. 

 

STRAN 22 

ŠTEVILKA NALOGE 5 

REŠITEV Po smislu, npr.: V reki, na podstrešju, v knjižnicah … 

 

STRAN 22 

ŠTEVILKA NALOGE 6a 

REŠITEV Po smislu, npr.: Vira sta bila uničena – en namenoma, drugi ponesreči. 

 

STRAN 23 

ŠTEVILKA NALOGE 6b 

REŠITEV Po smislu, npr.: Vir 3 je bil uničen namenoma, iz verskih razlogov. Vir 4 je bil 
uničen, ker niso znali ustrezno ravnati z njim (niso vedeli, da bo ob dotiku 
razpadel). 

 

STRAN 23 

ŠTEVILKA NALOGE 6c 

REŠITEV Po smislu, npr.: Informacije o preteklosti, ki so jih imeli viri, so se izgubile za 
vedno. 

 

 



STRAN 24 

ŠTEVILKA NALOGE POVZEMI 

REŠITEV Kaj 
hrani? 

     

Vrsta 
vira 

Materialni 
vir 

Pisni 
vir 

Pisni vir Materialni 
vir 

Avdiovizualni 
vir 

Kdo 
hrani 
vir? 

Muzej Arhiv Knjižnica ali 
arhiv 
(upoštevamo 
kot pravilno 
tudi, če 
napišejo 
samo 
knjižnica ali 
samo arhiv) 

Teren Galerija 

 

 

 

 

STRAN 24 

ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Za ohranjanje podatkov in spomina na dogodke, osebe … 
- Verski razlogi. 
- Za sporazumevanje na daljavo. 

 

 

 

STRAN 26 

ŠTEVILKA NALOGE 2a 

REŠITEV  

 

STRAN 26 

ŠTEVILKA NALOGE 2b 

REŠITEV Po smislu, npr.: Možno je, da prejemnik ne bo razumel sporočila ali da ga bo 
razumel narobe. 

 

STRAN 26 

ŠTEVILKA NALOGE 3a 

REŠITEV med letoma 3.300 in 3.100 pr. n. št. 
Mezopotamije 

 

STRAN 26 

ŠTEVILKA NALOGE 3b 

REŠITEV glinasta 

 



STRAN 26 

ŠTEVILKA NALOGE 3c 

REŠITEV Po smislu, npr.: Krogci pomenijo količino, vejice pa žito. 
 

 

STRAN 27 

ŠTEVILKA NALOGE 3d 

REŠITEV Po smislu, npr.: Ker lahko sporočilo razumemo tudi tisti, ki ne poznamo jezika, 
v katerem so govorili in pisali. 

 

STRAN 29 

ŠTEVILKA NALOGE 5 

REŠITEV Po smislu, npr.: Latinska pisava. Uporabljamo jo tudi mi. 
 
V legendi zemljevida obkrožijo latinska pisava 

 

STRAN 29 

ŠTEVILKA NALOGE 6 

REŠITEV Po smislu, npr.: Izum pisave je omogočil ohranjanje informacij za prihodnje 
rodove in njihovo širjenje. Ljudje so bili bolje informirani. 
Črkovna pisava je bila v primerjavi z drugimi pisavami lažja za branje in pisanje. 
Tudi število znakov je manjše, zato se je lahko več ljudi naučilo brati in pisati. 
Tako so se znanje in informacije lahko hitro širili. 
 

 

STRAN 30 

ŠTEVILKA NALOGE 7a 

REŠITEV paleografija 

 

STRAN 30 

ŠTEVILKA NALOGE 7b 

REŠITEV Po smislu, npr.: Ker je poznavanje starih pisav nujno, da lahko preberemo 
besedila, v katerih so zapisana. Razumevanje starih pisav je ključ do 
poznavanja in razumevanja preteklosti. 

 

STRAN 30 

ŠTEVILKA NALOGE 8 

REŠITEV Po smislu, npr.:  
Fenicija: 

1. Tisočletje pr. n. št. 
Feničanski črkopis 
Samo znaki za soglasnike 
 
Kitajska: 

2. Tisočletje pr. n. št. 
Kitajske pismenke 
Zapisi na vedeževalskih kosteh 



V rabi še danes 
 
Egipt: 
4. tisočletje pr. n. št. 
Hieroglifi 
Zapis zlogov, besed, glasov 
Državni obredi, upravljanje države 
 
 
Mezopotamija: 

4. tisočletje pr. n. št. 
5. Klinopis 
6. Poenostavljanje znakov 
7. Znaki pomenijo besedo, zlog ali glas 

 

 

STRAN 31 

ŠTEVILKA NALOGE 9a 

REŠITEV kamen 

 

STRAN 31 

ŠTEVILKA NALOGE 9b 

REŠITEV Vrezal 
vklesal 

 

STRAN 31 

ŠTEVILKA NALOGE 9c 

REŠITEV Zelo pomembne 

 

STRAN 31 

ŠTEVILKA NALOGE 9č 

REŠITEV Za vselej vklesal  

 

STRAN 33 

ŠTEVILKA NALOGE 10 

REŠITEV Premične črke – sredina levo 
stiskalnica – desno 
potiskano besedilo – sredina 
 

 

STRAN 34 

ŠTEVILKA NALOGE 11 

REŠITEV Pisalo – v menihovi roki  
črnilo – ob strani pulta 
pult – pred menihom 
kodeks – knjige v ozadju 
pergament – material, na katerega piše pisar in material, ki je uporabljen v 



kodeksih 

 

STRAN 34 

ŠTEVILKA NALOGE 12 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

Besedila pred izumom tiska Tiskana besedila 

Ročno prepisovanje, delo poteka 
počasi (tudi več mesecev), besedila 
so draga, vsako besedilo je unikatno. 

Hitro tiskanje velikega števila 
besedil, ki so popolnoma enaka, 
zato se besedila pocenijo in 
postanejo dostopnejša. 

 
Pomen izuma tiska: Tisk omogoča hitro širjenje informacij in znanja, saj je 
cenejši kot ročno prepisovanje besedil. 
 

 

STRAN 35 

ŠTEVILKA NALOGE POVEZMI a 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

 Glinaste 

tablice 

Papirus Voščene 

tablice 

Pergament Papir 

 Obdobje stari 

vek 

 stari 

vek, novi 

vek 

 novi vek, 

sodobnost 

Osnova za 

izdelavo 

materiala 

glina papirus  živalske 

kože 

 

Pripomoček 

za pisanje 

trstena 

paličica 

trstena 

paličica, 

pero 

stilus pero pero 

Prednosti 

materiala 

 enostavnost 

pisanja, 

uporaba 

črnila 

različnih 

barv 

 enostavnost 

pisanja, 

izkoristek 

prostora, 

uporaba 

črnila 

različnih 

barv, 

ponovna 

uporaba 

cena 

Slabosti 

materiala 

  težje je 

pisati 

nanj, 

slabša 

čitljivost, 

zavzame 

veliko 

prostora 

 obstojnost 



 
Utemeljitev:  
Po smislu, npr.:Ker je najcenejši in je pisanje nanj najlažje. 
 

 

STRAN 36 

ŠTEVILKA NALOGE POVEZMI b 

REŠITEV Po smislu, npr.: Ker je najcenejši in je pisanje nanj najlažje. 
 

 

 

STRAN 36 

ŠTEVILKA NALOGE POVEZMI c 

REŠITEV Po smislu, npr.:  
ŠIRJENJE ZNANJA: večja dostopnost do znanja, hitro širjenje idej 
ŠIRJENJE INFORMACIJ: hitro, poceni 
RAZISKOVANJE PRETEKLOSTI: nastane več besedil – več zgodovinskih virov 
 

 

 

STRAN 37 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 1 

REŠITEV Po smislu, npr.: Veda o ljudeh v preteklosti. 

 

STRAN 37 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 2a 

REŠITEV 4, 3, 1, 5, 2 

 

STRAN 37 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 2b 

REŠITEV Po smislu, npr.: Zgodovino delimo na obdobja zato, da se lažje orientiramo v 
času in da lažje razumemo značilnosti posameznih obdobij. 

 

STRAN 37 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 3a 

REŠITEV O reformi koledarja./Reformi koledarja. 

 

STRAN 37 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 3b 

REŠITEV Julij Cezar 

 

STRAN 37 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 3c 

REŠITEV Po smislu, npr.: Ker so bile v starem koledarju napake. 



 

STRAN 37 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 3č 

REŠITEV Pisni vir. 

 

STRAN 38 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 4 

REŠITEV Po smislu, npr.: Ustanovitev mesta Rim, stvarjenje sveta, rojstvo Jezusa 
Kristusa, Mohamedov beg iz Meke v Medino … 

 

STRAN 38 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 5 

REŠITEV  

  Desetletje Stoletje Tisočletje 

Dokončan je 
grški tempelj 
Partenon 

432 pr. n. 
št. 

4. 44. 1. 

Konec 
srednjega  
veka 

1492 n. št. 10./zadnje 15. 1. 

 

 

STRAN 38 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 6 

REŠITEV Po smislu, npr.:  
a) Ustni vir. 
b)     -     Materialni vir. 

- Arheologija. 
- Dopolnjujejo spoznanja zgodovinarjev tako, da natančno proučujejo in 

razlagajo zgodovino s pomočjo materialnih virov. 
- Na terenu. 
− Muzej. 

c)    -      Paleografija. 
- Če znamo brati pisavo, lahko preberemo besedilo, ki je nosilec 

informacij o preteklosti. 
− Da so ohranili podatke. 

 

 

STRAN 39 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

PREVERI SVOJE ZNANJE 7 

REŠITEV 
 
 
 
 
 
 

Po smislu, npr.:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pisava Latinska pisava Hieroglifi Slikovna pisava/klinopis 

Material Kamen Papirus Glina 

 
Po smislu, npr.: 
 
Material in utemeljitev:  

- Material: kamen 
Utemeljitev izbire materiala: da bi se besedilo ohranilo dolgo časa. 

- Material: papirus 
Utemeljitev izbire materiala: ker je nanj enostavno pisati in risati, ker je bil 
dragocen, ker je bil lahko dostopen … 

- Material: glina 
 Utemeljitev izbire materiala: ker je poceni, ker je bila lahko dostopna, ker je 
obstojna … 

 

 

STRAN 39 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 8 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Za širjenje informacij: informacije se hitreje širijo, ljudje imajo hiter 

dostop do večje količine informacij in hitreje … 
- Za širjenje znanja: znanje se lažje širi, nastajajo znanstvena dela, ki jih 

lahko prebere kdorkoli in ga nadgrajuje. 
- Za raziskovanje preteklosti: imamo več informacij o preteklosti, saj je 

nastalo več besedil (virov o preteklosti) in zaradi večje količine izvodov 
je tudi večja verjetnost, da se vir skozi zgodovino ohrani. 

 

 

  



2. POGLAVJE 

STRAN 41 

ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV V obdobju mlajše kamene … postal je kmetovalec. 
 

 

STRAN 41 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV Jama 
Šotor 
Koča 

 

STRAN 41 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV Slama, živalske kosti, živalske kože 
 

 

STRAN 42 

ŠTEVILKA NALOGE 5 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 
Kolišče: Kolišča so bila dvignjena od tal in v bližini vode. 
Gradišče: Gradišča so bila višje ležeča naselja. 
Skupno: Skrb za varnost pred napadalci, uporaba podobnih materialov 

za gradnjo bivališč (les, slama, blato). 

 
 

 

STRAN 43 

ŠTEVILKA NALOGE 6 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 

Vprašanje Odgovor 

Kaj je vplivalo na stalno naselitev? Na stalno naselitev je vplival nov 
način preživljanja - ljudje so se začeli 
ukvarjati s poljedelstvom in 
živinorejo. 

Zakaj so se ljudje naseljevali na višje 
ležečih mestih ali ob vodi? 

Da so poskrbeli za varnost. 

Kako so ljudje poskrbeli za varnost, 
ko so se odločali kje bodo postavili 
naselje? 

 

Katere materiale so uporabljali ljudje 
pri gradnji prvh stalnih bivališč? 

Pri gradnji prvih stalnih bivališč so 
ljudje uporabili materiale iz narave v 
okolici: les, kamen, blato, veje, pa 
tudi živalske kože in kosti. 

 

 

 

STRAN 44 



ŠTEVILKA NALOGE 7 

REŠITEV ob reki Nil 

v Mezopotamiji (ob rekah Evfrat in Tigris) 

ob reki Ind 

ob Rumeni reki 

v Srednji Ameriki 

 
 

STRAN 44 

ŠTEVILKA NALOGE 9 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

Vasi so bile manjše, v njih so prebivali pretežno kmetje. Mesta so bila 

prva večja naselja z urejeno oskrbo z vodo in urejeno kanalizacijo. 

Nekatera mesta so bila zaradi večje varnosti obdana z obzidjem. V 

mestih je živelo večje število ljudi, ki so se je ukvarjali z obrtjo in 

trgovino. 

 
 

STRAN 44 

ŠTEVILKA NALOGE 10 

NAČIN REŠEVANJA Podčrtajo v modrem okencu, tam se prikažejo tudi rešitve 

REŠITEV Les, kamen, žgana opeka 
 

 

STRAN 45 

ŠTEVILKA NALOGE 11 

REŠITEV 800 pr. n. št. 

 

  

 

STRAN 46 

ŠTEVILKA NALOGE 14 

REŠITEV glineni zidaki, opeka 
 

STRAN 47 

ŠTEVILKA NALOGE 17 

REŠITEV Rešitve so označene v SDZ. 

 

  

 

STRAN 48 

ŠTEVILKA NALOGE 19 

REŠITEV živeli utesnjeni znotraj mestnih zidov, spopadali z neznosno gnečo, slabo 
grajenih hišah, pogosto podirale, požari, pomanjkanja cest 

 

STRAN 48 

ŠTEVILKA NALOGE 20 

REŠITEV Po smislu, npr.: Cesar Avgust je izboljšal razmere tako, da je v Rimu 



postavil nove tržnice in vodnjake. Središče mesta je dobilo javno 

razsvetljavo, za varnost prebivalcev je uvedel mestne straže. 

 
 

STRAN 48 

ŠTEVILKA NALOGE 21 

REŠITEV Les, kamen, žgana opeka 
 

 

STRAN 48 

ŠTEVILKA NALOGE 22 

REŠITEV Po smislu, npr.: Domus je nudil več udobja, ker je imel več prostorov, 

naravno svetlobo, zagotovljeno vodo ter lastno stranišče in vrt. 

Stanovanja v insuli so bila majhna in temačna, niso imela oskrbe z vodo 

in lastnih stranišč. 

 

STRAN 50 

ŠTEVILKA NALOGE 24 

REŠITEV obzidje, strnjene hiše, grad 

 

STRAN 50 

ŠTEVILKA NALOGE 25 

REŠITEV Požar. 

 

STRAN 51 

ŠTEVILKA NALOGE 26 

REŠITEV Po smislu, npr.: Bolezni so se širile zaradi slabe higiene (neurejena 

kanalizacija), požari so bili pogosti zaradi uporabe lesa pri gradnji hiš.  

 

   

STRAN 51 

ŠTEVILKA NALOGE 27 

REŠITEV Les, kamen, slama, živalski mehur, živalska koža 

 

 

STRAN 52 

ŠTEVILKA NALOGE 28 

REŠITEV 15. stoletje 

 

STRAN 53 

ŠTEVILKA NALOGE 30 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

Mesta so se razvijala ob glavnih prometnih poteh. Z industrijo so se na 

obrobjih mest razvile delavske četrti v bližini tovarn. V njih so prebivali 

delavci, zaposleni v teh tovarnah. Živeli so v delavskih stanovanjih. 



 

 

STRAN 54 

ŠTEVILKA NALOGE 31 

REŠITEV Kamen, les, steklo, malta, železo, beton, jeklo 

 

STRAN 54 

NAČIN REŠEVANJA Pišejo 

REŠITEV Po smislu, npr.: Delavec bi se lahko čudil nad velikostjo meščanskega 

stanovanja, svetlimi in čistimi prostori. Presenečen bi bil nad osrednjim 

prostorom v stanovanju - salonom, pohištvo m v njem, še posebej nad 

klavirjem oziroma pianinom. 

 

 

STRAN 56 

ŠTEVILKA NALOGE 34 

REŠITEV Železo, beton, steklo, umetne snovi 

 

 

STRAN 58 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

a) zdravila, defibrilator ... 
b) televizija, računalnik ... 
c) televizija, računalnik, mobilni telefon … 
d) sesalec, pomivalni stroj, avto ... 

 

 

STRAN 59 

ŠTEVILKA NALOGE 4 

REŠITEV Po smislu, npr.: Narejeno je iz trpežnega jesenovega in hrastovega 

lesa. Ima premično os, kar je omogočalo sočasno vrtenje kolesa in osi.  

 

 

STRAN 60 

ŠTEVILKA NALOGE 5 

REŠITEV Po smislu, npr.: Kolo je pomemben del svetovne in slovenske kulturne 

dediščine. Najdba dokazuje tehnološko razvitost prazgodovinskih ljudi 

na ozemlju današnje Slovenije in spretnost takratnega mojstra, ki je kolo 

izdelal. 

 

STRAN 60 

ŠTEVILKA NALOGE 6 

REŠITEV Po smislu, npr.: Izum kolesa je človeku omogočil lažje in hitrejše 

prevažanje težkih bremen. Kolo je še danes sestavni del pomembnih 

tehničnih naprav: lončarsko kolo, urni mehanizem, škripec, vodno kolo 

… Vse te naprave pa so omogočile ljudem lažje delo ali transport in jim 

tako olajšale življenje. 



 

STRAN 61 

ŠTEVILKA NALOGE 8 

REŠITEV Rešitev označena v iSDZ 

 

STRAN 63 

ŠTEVILKA NALOGE 12 

REŠITEV Po smislu, npr.: Vlak je omogočil hitrejše prevažanje večje količine 

blaga in potovanja na večje razdalje. 

 

 

STRAN 64 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI 1 

REŠITEV 
Kako je spremenil življenje ljudi 

Hitrejše premagovanje razdalj in lažje prevažanje težkih bremen. 

Povečalo se je znanje branja, hitrejše širjenje informacij in idej (hitrejša in množičnejša 
obveščenost). 

Hitrejše delo v tovarnah, hitrejše potovanje z vlakom ali parnikom, prevažanje večjih 
količin surovin in blaga. 

 

 

 

 

 

 

STRAN 65 

ŠTEVILKA NALOGE POVZEMI 3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

Naučil/-a sem se, da so ljudje izumljali že v najstarejših zgodovinskih 

obdobjih. Njihovi izumi so bili sprva povezani s preživetjem (na primer 

izum orodja in orožja je omogočil lov, izum kolesa transport ..). Izumi 

človeku olajšajo življenje.  

Med pomembnejšimi izumi je tudi izum pisave. Ta je omogočila 

beleženje pomembnih podatkov, kot so na primer davki.  

Pomemben je bil tudi izum tiskarskega stroja in njegova izpopolnitev, saj 

so tako knjige nastajale hitreje. To jih je pocenilo, zato si jih je lahko 

privoščilo več ljudi. S kupovanjem knjig se je širila pismenost in nove 

ideje ter znanja. S pojavom tiska je nastal tudi prvi množični medij - 

časopis.  

Zelo pomemben izum je tudi izum parnega stroja in njegova 

izpopolnitev. Parni stroj je omogočil strojno delo in razvoj novih 

prevoznih sredstev  - vlaka in parne ladje.  

Z elektriko so povezani izumi električnih gospodinjskih aparatov.  Ti še 

danes olajšajo marsikatero gospodinjsko opravimo (na primer pranje 



perila, likanje). 

 

STRAN 66 

ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV Bivališča: šotor / domus / grad / stolpnica 

Gradbeni materiali: kože, kost in les / kamen in les / kamen in les / 

beton, jeklo in steklo 

Zgodovinska obdobja: prazgodovina / stari vek / srednji vek / sodobnost 

 

 

STRAN 66 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

Bivališča bogatih so bila za razliko od bivališč revnih narejena iz 

trpežnejših materialov, imela so več prostorov, več pohištva, ki je bilo 

tudi bolj razkošno (narejeno iz boljših materialov, okrašeno) ...  

 

 

STRAN 67 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV Po smislu, npr.: Človek se je stalno naselil zato, ker se je začel ukvarjati 

z gojenjem rastlin in vzrejo živali, zato se mu zaradi iskanja hrane ni bilo 

treba več seliti. 

 

 

STRAN 67 

ŠTEVILKA NALOGE 4 

REŠITEV Po smislu, npr.: Mesta so začela nastajati v starem veku. 

 

STRAN 67 

ŠTEVILKA NALOGE 5 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

Razlog: večja poseljenost določenega območja in zaradi tega potreba 

po organiziranju teh skupnosti. 

 

Razlaga: območja, ki so bila gosteje poseljena z ljudmi, ki se  so se 

ukvarjali z različnimi poklici, je bilo potrebno voditi in jim zagotoviti 

varnost. 

 

 

 

 

STRAN 68 

ŠTEVILKA NALOGE 8 

REŠITEV Po smislu, npr.: Sodobna mesta nimajo obzidij. Mesta v preteklosti so 

imela obzidja zaradi zunanje nevarnosti (na primer tuja vojska, ki je 

napadla mesto). V sodobnih mestih za varnost skrbijo policija, varnostne 

službe, nadzorne kamere. 



 

 

STRAN 68 

ŠTEVILKA NALOGE 10 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

a) Izum kolesa: zaradi izuma kolesa so ljudje lahko prevažali težja 

bremena. 

b) Izum parnega stroja: izum parnega stroja je omogočil razvoj strojev in 

prevoznih sredstev. 

č) izum tiska: omogočil je večje število knjig, večjo bralno pismenost, 

širjenje informacij, razvoj časopisa …  

 

 

  



3. POGLAVJE 

STRAN 72 

ŠTEVILKA NALOGE 5 

REŠITEV Po smislu, npr.: Merjenje zemljišč, merjenje blaga, pri trgovanju. 

 

 

STRAN 72 

ŠTEVILKA NALOGE 7 

REŠITEV Označeno v SDZ 

 

 

 

 

STRAN 75 

ŠTEVILKA NALOGE 15 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

Načela indskih zdravnikov so podobna Hipokratovi prisegi: naloga 

zdravnika je zdraviti bolne ljudi in jim pri tem ne škoditi. 

 

STRAN 78 

ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

Vladarje so upodabljali v reliefih nadnaravne velikosti ali pa kot 

nepremagljive v vojaškem/lovskem spopadu. 

 
STRAN 78 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

Bogovom in boginjam so ljudje prvih visokih kultur namenjali pomembne 

in veličastne gradnje (Ištarina vrata - glavna vrata v mesto Babilon) ali 

umetniške stvaritve (na primer epi, v katerih se kaže moč bogov nad 

navadnimi ljudmi). 

 
STRAN 78 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

Kmečko opravilo, žetev žita. 

 
STRAN 78 

ŠTEVILKA NALOGE 4 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

Umetnost je bila v starem veku namenjena slavljenju in poveličevanju 

vladarjev ali bogov. 

 
STRAN 79 



ŠTEVILKA NALOGE 5 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

Umetniške stvaritve starega veka pomenijo za zgodovinarje pomemben 

zgodovinski vir, saj lahko na podlagi le-teh sklepajo o vsakdanjem 

življenju ljudi, njihovih verskih predstavah, odnosu do sveta, znanju 

obdelave različnih materialov. 

 
STRAN 81 

ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV a) Po smislu, npr.:  

Bogovi so bili v primerjavi z ljudmi mogočnejši. Imeli so moč nad ljudmi 

tako, da so jih lahko kaznovali. 

b) Po smislu, npr.: 

Ljudje so za razliko od bogov smrtni. 

 
STRAN 81 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV a) Po smislu, npr.:  

Bogove so upodabljali v podobi človeka z nekaterimi živalskimi deli 

telesa (na primer rep, glava ..). Bogove so lahko upodabljali tudi samo v 

živalski obliki. 

 

 
STRAN 81 

ŠTEVILKA NALOGE POVZEMI 2 

REŠITEV Miselni vzorec 

Po smislu, npr.: 

Mezopotamske visoke kulture: 

 Mnogoboštvo, gradnja svetišč 
 

Kitajska: 

 Mnogoboštvo, čaščenje duhov umrlih prednikov 
 

Egipt: 

 Mnogoboštvo, vera v posmrtno življenje, balzamiranje, pokop 
pokojnika s predmeti iz vsakdanjega življenja. 

 

Indija 

 Mnogoboštvo 
 

 

 
STRAN 83 

ŠTEVILKA NALOGE Preveri svoje znanje 1 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

1. znanost: Matematika 

Dosežek, spoznanje: 



 izum znakov za zapis števil, uporabna v vsakdanjem življenju 
(pri gradni bivališč, merjenju parcel ...). 

 

 

2. znanost: Astronomija 

Dosežek, spoznanje: 

 opazovanje gibanja Lune in Sonca - izdelava koledarja. 
 

 

3. znanost: Medicina 

Dosežek, spoznanje: 

 balzamiranje v Egiptu, 

 uporaba nekaterih rastlin in mineralov pri zdravljenju, 

 prva etična načela o delu zdravnikov z bolniki (Indski zdravniki). 

 
STRAN 83 

ŠTEVILKA NALOGE Preveri svoje znanje 2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

Prve znanosti so se razvile iz potreb v vsakdanjem življenju: beleženje 

količin, merjenje, računanje časa … 

STRAN 83 

ŠTEVILKA NALOGE Preveri svoje znanje 3 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

a) V prazgodovini: Človekova odvisnost od narave in hkrati 
vplivanje na boljši ulov ali darovanje kipcev bogovom. 

b) V času prvih visokih kultur: Narediti vladarja “nesmrtnega”, 
poveličevati njega ali njegove dosežke. 

 

 
STRAN 84 

ŠTEVILKA NALOGE Preveri svoje znanje 4 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

Umetniški dosežek Kaj prikazuje? Za katero visoko 

kulturo je značilen? 

Relief Vojskovanje Babilon 

Stenska slika Osebo - žensko Egipt 

Glineni pečatnik Žival - slona z znaki 

(morda pisava) 

Indska visoka kultura 

Posoda (obredna, iz 

brona) 

Relief živali Kitajska 

 

 

 

 

 
STRAN 84 

ŠTEVILKA NALOGE Preveri svoje znanje 5 



REŠITEV Po smislu, npr.:  

V času prvih visokih kultur so verovali v več bogov, kar imenujemo 

mnogoboštvo ali politeizem. Tako kot ljudje, so bili tudi bogovi urejeni v 

hierarhično lestvico - na vrhu je bil glavni bog, pod njim pa številni drugi 

bogovi in boginje, vsak za svoje področje delovanja na zemlji.  

Bogove so upodabljali v živalski ali človeški podobi, včasih v kombinaciji 

obojega. V času prvih visokih kultur so že razvili predstave v posmrtno 

življenje, zato so na primer v Egiptu umrle balzamirali in jim v grobnice 

dali predmete, ki naj bi jih pokojni potreboval v naslednjem življenju. 

 

  



4. POGLAVJE 

STRAN 86 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Moški: skrbi za orodje in preskrbo s hrano (izdeluje orodje, hodi na lov …). 
Ženska: skrbi za hrano in ogenj. 
 

 

STRAN 86 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Na sliki se vidi, da imata moški in ženska razdeljene  vloge (ženska skrbi za 
pripravo hrane, moški hodi na lov). Taka delitev je zagotavljala preživetje 
družine.  
 

 

STRAN 86 

ŠTEVILKA NALOGE 4 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Pomagam pri iskanju palic in kamnov za izdelavo orodja/orožja, v okolici jame 
nabiram užitne rastline in skrbim, da ne ugasne ogenj. 

 

STRAN 89 

ŠTEVILKA NALOGE 6a 

REŠITEV Z rdečo: hodijo na trg, kupčujejo, vzdržujejo starše 
Z modro: sedijo doma in tkejo, lahko opravljajo duhovniško službo 
 

 

STRAN 89 

ŠTEVILKA NALOGE 6b 

REŠITEV Da. 
 

 

STRAN 91 

ŠTEVILKA NALOGE 9 

REŠITEV  
 

Tip družine Vloga in 
položaj 
moškega 

Vloga in 
položaj 
ženske 

Vloga in 
položaj 
otrok 

Prazgodovina Razširjena 
družina 

Vodenje 
skupnosti 

Skrb za 
otroke, 
nabiranje in 
priprava 
hrane, skrb 
za ogenj. 

Vključevanje 
v življenje v 
skupnosti. 

Stari vek 
Mezopotamija 

Razširjena, 
patriarhalna 

Gospodar, o 
vsem odloča 

Podrejena 
očetu, 

Razlika glede 
na spol 



(Babilon) v družini; 
lastnik in 
upravitelj  
vsega 
družinskega 
premoženja. 

kasneje 
možu; 
gospodarica 
znotraj 
doma. 

(dečki bili 
deležni bolj 
strogih kazni 
in trdnejše 
vzgoje kot 
deklice). 

Stari vek 
Egipt 

Jedrna in 
razširjena, 
patriarhalna 

Vodenje 
družine, 
opravlja 
različne 
poklice 

Mati, žena, 
gospodinja; 
precej 
enakopravna 
možu (ima 
svojo 
lastnino, 
lahko se loči, 
podpisuje 
pogodbe). 

Povezana s 
spolom 
otroka; 
deklice 
pripravljali 
na 
materinstvo 
in zakonsko 
življenje, 
dečki so se 
lahko izučili 
za poklic. 

Stari vek 
Stara Grčija in 
stari Rim 

Razširjena, 
patriarhalna 

Gospodar, 
glava 
družine; 
odloča o 
vsem v 
družini. 

Mati,  žena, 
gospodinja; 
podrejena 
očetu, 
oziroma 
možu. 
V Grčiji 
omejene na 
dom, V Rimu 
so se lahko 
svobodno 
gibale. 

Odvisna od 
otrokovega 
spola. Dečki 
bili deležni 
šolanja ali 
zelo stroge 
vzgoje 
(Sparta). 
Deklice se 
pripravljale 
na bodočo 
vlogo žene, 
matere in 
gospodarice 
doma. 

 
 

 

STRAN 92 

ŠTEVILKA NALOGE 10 

REŠITEV  Plemič Plemkinja 

Obvladovanje veščin 
bojevanja 

X  

Vezenje  X 

Gospodinjska opravila, 
vodenje gospodinjstva 

 X 

Skrb za otroke  X 

Znanje petja  X 

Lov X  

Igranje različnih glasbil X  

 
 



 

 

STRAN 93 

ŠTEVILKA NALOGE 12 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Tako kot moški, so tudi ženske poprijele za delo v obrtniški elavnici. Opravljale 
so lažja dela. 

 

STRAN 93 

ŠTEVILKA NALOGE 13 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 

 Vloga in položaj 
moškega 

Vloga in položaj 
ženske 

Vloga in položaj 
otrok 

Kmečka družina Vodenje kmetije, 
gospodarji 
družine, 
opravljali težja 
dela 

Skrb za 
gospodinjstvo, 
opravljale lažja 
kmečka opravila, 
vloga matere in 
žene, podrejene 
očetu oziroma 
možu. 

Zelo zgodaj 
vključeni v delo, 
pomoč po 
lastnih močeh. 
Vzgoja glede na 
spol otroka in 
priprava na 
odraslo življenje. 

Plemiška družina Upravljali svoje 
posesti. 
Poglavarji 
družine. 

Vloga žene in 
matere. V času 
moževe 
odsotnosti vodile 
tudi 
gospodarstvo, 
Podrejene očetu, 
kasneje možu. 

Vzgoja odvisna 
od spola. Deklice 
pripravljali na 
vlogo žene in 
matere, dečke 
na bodoče 
gospodarje 
posesti. 

Meščanska 
družina 

Hišni gospodarji, 
vodje delavnic ali 
trgovine. 

Vloga matere in 
žene. Vključene 
v delo v delavnici 
ali trgovini. 
Podrejene očetu, 
kasneje možu. 

Odvisna od 
spola. Dečki so 
se priučili 
očetovega 
poklica, deklice 
so pripravljali na 
vlogo matere in 
žene. 

 

 

STRAN 95 

ŠTEVILKA NALOGE 15a 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Pripadnost družbenemu sloju, je vplivala na njihovo vzgojo in pridobivanje 
določenih  znanj ter na vključenost v družinska opravila. 
 

 

STRAN 95 

ŠTEVILKA NALOGE 15b 



NAČIN REŠEVANJA Pišejo 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

 Otroštvo delavskega 
otroka 

Otroštvo meščanskega 
otroka 

Razlike Zelo zgodaj začeli 
pomagati pri 
vsakodnevnih opravilih, 
veliko jih je bilo celo 
zaposlenih v tovarnah. 
Ni bilo brezskrbnega 
otroštva. 
 
 

učenja petja, igranja 
instrumentov, slikanja. 
Podrejeni bili pravilom 
lepega vedenja. 

 
 

 

STRAN 96 

ŠTEVILKA NALOGE 16b 

REŠITEV Da. 
 
Utemeljitev: Po smislu, npr.: Sodobna družina je pretežno jedrna. S starši in 
starimi starši se srečujemo vsaj 1 x tedensko.  
 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA NALOGE 17a 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Opravila ostajajo več ali manj podobna. Morda jih v 21. stoletju v večji meri 
opravljajo tudi moški. 
 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA NALOGE 17c 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Ženske so si želele, da bi jim moški pomagali pri družinskih obveznostih in jih 
razbremenili. 
 

 

 

STRAN 98 

ŠTEVILKA NALOGE 18 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 

 Tip družine Izobraževanje                        Prostočasne 
dejavnosti 

Vladek Razširjena Še ne obiskuje šole. 
 

Igra z lesenimi 
igračami, 



vožnja s triciklom. 

Jack Jedrna Obiskuje osnovno in 
glasbeno šolo.  

Igranje trobente. 

Luka Jedrna Obiskuje osnovno in 
glasbeno šolo.  

Igranje kitare, 
trening juda, 
igra s psičko, 
pomoč očetu. 

 

 

STRAN 99 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
V sodobni družini so odnosi med družinskimi člani bolj pristni in demokratični. Nekoč 
"žensko delo" danes opravljajo tudi moški. Moški so veliko bolj vključeni v vzgojo otrok 
kot nekoč. Ženske danes pogosto zaposlene, za kar imajo ustrezno izobrazbo. Ženske 
lahko vidimo na pomembnih vodilih položajih, vključene so tudi v politiko. Otroci so 
deležni obveznega šolanja ne glede na spol in socialni status. V preteklosti so bile 
družine večje – imeli so več otrok, pod isto streho so živeli tudi stari starši, zato so bile 
to razširjene družine, danes prevladujejo jedrne družine, veliko je enostarševskih. V 
preteklosti so bili otroci odvisni od volje staršev - očeta, ki so ga morali brezpogojno 
ubogati. Danes lahko otroci in mladostniki o marsičem odločajo sami. 
 

  
  
  
 

STRAN 100 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1a 

REŠITEV Materialni vir. 
 

 

STRAN 100 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1b 

REŠITEV Hamurabi. 
 
Bil je kralj, ki je živel v Mezopotamiji, želel je biti pravičen vladar, pomembno mu je 
bilo, da ljudje poznajo zakone in se po njih ravnajo. Verjel je, da mora žena lepo skrbeti 
za dom in moža, otroci pa spoštovati očeta. Sužnji so bili po njegovem mnenju manj 
vredni kot svobodni ljudje.  Kazni, ki jih je določil, so bile stroge – po načelu »oko za 
oko, zob za zob«. 
 

 

STRAN 101 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1č 

REŠITEV Po smislu, npr.: 



Za prekrške so veljale hude kazni, obstajale je tudi telesna in smrtna kazen.  

 

STRAN 101 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1d 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Takšni zakoni se v današnji družbi ne bi obnesli, ker danes predstavljajo kršitve 
temeljnih človekovih pravic. 

 

 

STRAN 103 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

PREVERI SVOJE ZNANJE 1 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Horda je lovska skupnost, ki jo predstavlja skupina 5–60 ljudi, ki jih vežejo sorodstvene 
vezi in skupna opravila. 
 
Družina je skupnost enega ali dveh partnerjev, ki ima lastne ali posvojene otroke.  
 

 

STRAN 103 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

PREVERI SVOJE ZNANJE 2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
DELAVSKA DRUŽINA 
 Vloga moškega: Gospodar družine 
Vloga ženske: Gospodinja 
Vloga otrok: Pastirji, pestrne, delavci  
 
 SODOBNA DRUŽINA 
Vloga moškega: Enakopravna 
Vloga ženske: Enakopravna 
Vloga otrok: Otroci ne delajo, se izobražujejo.   
 

 

STRAN 103 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

PREVERI SVOJE ZNANJE 3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Podobnost: Spoštovanje staršev 
Razliki: Različna vzgoja dečkov in deklic, možnost izobraževanja samo za dečke 
 

 

STRAN 103 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

PREVERI SVOJE ZNANJE 4 

REŠITEV Po smislu, npr.: 



Ženske so si priborile volilno pravico ter pravico do izobraževanja.  

 

     

STRAN 103 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

PREVERI SVOJE ZNANJE 5 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Moški v sodobni družini je aktiven pri vzgoji otrok in pomoči pri domačih opravilih. 
Danes tudi moški spremlja otroke v vrtec ali šolo, jim pomaga pri šolskih obveznostih 
ter skrbi za gospodinjska opravila. 

              

               

  



5. POGLAVJE 

STRAN 106 

ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV škraplje, vrtače, brezna, jame z vodnimi potmi, kraška jezerca, soteske, ostanki 
pragozdov, triglavski dimek, julijski mak, srebrna krvomočnica, gams, kozorog, 
srna, medved, ris, orel, soška postrv 

 

STRAN 107 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV z zeleno podčrtajo: arheološke najdbe, ost, leseno kolo, ostanki obrambnega 
rimskega zidu 
z modro: mestno središče Vrhnika, postojanka rimskega imperija, srednjeveška 
Vrhnika 

 

STRAN 111 

ŠTEVILKA NALOGE 6 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

 Naravovarstvenik Etnolog 

Podobnosti Naravovarstvenik 
prireja predavanja, piše 
članke in knjige, 
organizira delavnice. 
Etnolog dela v muzejih 
in inštitutih. Oba se 
ukvarjata z 
raziskovalno 
dejavnostjo. 

 

Razlike Ukvarja se z 
raziskovanjem stanja in 
delovanja ekosistemov; 
ugotavlja posledice 
dejavnosti človeka na 
naravo in njegovo 
zdravje. 

Zbira, raziskuje in 
posreduje pričevanja o 
posameznikih, 
družinah, skupinah, 
ljudstvih in narodih v 
različnih obdobjih. 

 

 

STRAN 111 

ŠTEVILKA NALOGE 7 

REŠITEV Po smislu, npr.: Za ohranjanje dediščine lahko skrbimo tako, da je ne 
poškodujemo ali uničimo in je ne ogrožamo (npr. rastline in živali). 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

STRAN 113 

Materialno kulturno dediščino 

Nepremično 

kulturno dediščino 

Premično kulturno 

dediščino 

Nematerialno ali živo kulturno 

dediščino 

Šege in navade, ustno izročilo, 

obrtniška in rokodelska znanja, 

glasbeno izročilo, znanja in 

veščine. 



ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

 Šega  Navada 

Značilnosti Po smislu, npr.: 
Obvezujoče ravnanje 
posameznika ali 
skupine ob določeni 
priložnosti. 
 
 

Po smislu, npr.: 
Dejanja, ki jih 
ponavljamo in so del 
našega vedenja. 

Primer iz vira Če nosečnica ne dobi 
želene hrane in se 
dotakne na nekem delu 
telesa, bo otrok na 
tistem delu telesa imel 
znamenje.   

Pitje čaja ali kave ob 
določeni uri. 

 

 

STRAN 113 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Povabim prijatelje na zabavo, plešemo. 

 

STRAN 114 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV miklavževanje                kresovanje                                       gregorjevo 

 

STRAN 115 

ŠTEVILKA NALOGE POVZEMI 

REŠITEV Po smislu, npr.:  
Šega je: obvezujoče ravnanje posameznika ali skupine ob določeni priložnosti.  
Primer: pust 
 
Navada je: dejanja, ki jih ponavljamo in so del našega vedenja. 
Primer: pitje kave ob določeni uri 
 
/ostale rešitve so napisane v SDZ/ 

 

STRAN 118 

ŠTEVILKA NALOGE 2 

REŠITEV Po smislu, npr.: Tradicionalni slovenski zajtrk vsebuje kruh, mleko, maslo, 
jabolko in  med.   

 

STRAN 118 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV Po smislu, npr.: Živila so bila pridelana pri lokalnih proizvajalcih. 

 

 



STRAN 119 

ŠTEVILKA NALOGE 4 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

Praznik          Čas v letu Tradicionalna praznična jed 

Novo leto 1. januar goveja juha, govedina s hrenom, 

pražen krompir, torta 

Pust torek v februarju ali 

marcu 

prekajena svinjska krača, kislo 

zelje, krof 

Velika noč prva nedelja po 

spomladanski polni luni 

velikonočna šunka, hren, pirhi, 

potica 

Tvoj rojstni 

dan 

  

Božič 25. december orehova ali makova potica 
 

 

STRAN 121 

ŠTEVILKA NALOGE 1 

REŠITEV Po smislu, npr.: Suhorobarstvo, lončarstvo, predilstvo, tkalstvo, slamnikarstvo. 

 

 

STRAN 121 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV Po smislu, npr.: Obrtnik ali rokodelec pri delu uporabljajo naravne materiale 
kot so npr. ržena slama in vrbove šibe. Plete po tradicionalnem ustnem 
izročilu, ki se prenaša iz roda v rod. 

 

STRAN 121 

ŠTEVILKA NALOGE 4 

REŠITEV Povezave označene v SDZ 
LONČENA POSODA 
ČIPKAST PRTIČEK 
KOŠARA 
SRP 

 

STRAN 123 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 1 

REŠITEV Po smislu, npr.: Naravno dediščino predstavljajo posebni primeri iz narave kot 
so npr: slap, jezero, žival ali rastlina. Kulturno dediščino delimo na materialno 
in nematerialno ali živo kulturno dediščino. 

 

 

STRAN 123 



ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 2 

NAČIN REŠEVANJA Podčrtujejo 

REŠITEV grajsko poslopje pri Gradu  
cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini 

 

 

STRAN 123 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 4 

REŠITEV (Ime šege)Pustovanje ali kurentovanje. 
(Opis šege) Kurent ali korant je maska izdelana po ustnem izročilu in je 
značilna za Dravsko in Ptujsko polje. Kurent s svojim plesom in zvonovi odganja 
zimo. 
(Letni cikel) Zimski cikel. 

 

STRAN 124 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 5 

REŠITEV Šege in navade 
zimskega cikla 

Šege in navade 
pomladanskega 
cikla 

Šege in navade 
poletnega cikla 

Šege in navade 
jesenskega cikla 

božič 
 

jurjevanje 
pust  
velika noč 

kresovanje trgatev 

 
ob delu: trgatev 
življenjskega cikla: rojstvo 

 

STRAN 124 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 6 

REŠITEV c) 

 

 

STRAN 124 

ŠTEVILKA NALOGE PREVERI SVOJE ZNANJE 8 

REŠITEV Po smislu, npr.: Kulturno dediščino moramo ohranjati, ker so nam jo 
posredovali predhodniki in jo moramo ohranjati in posredovati našim 
naslednikom. 

 

 


