
Raziskujem preteklost 6: samostojni delovni zvezek 
 
Ostanki preteklosti: spoznavajmo zgodovino 
 
Kaj uči zgodovina 
str. 6 
1. 
a) Razred, učilnico, učiteljico in učence … 
b) Po oblačilih, opremi v učilnici … 
c) Individualni odgovori. Kakšna oblačila so nosili, kako je izgledala učilnica, kakšne so bile mize … 
 
str. 7 
2. 
Individualni odgovori 
 
3. 
Individualni odgovori 
 
4.  
ŽIVLJENJE NA GRADU, NASTANEK ČLOVEKA, RAZVOJ PISAVE, BIVALIŠČA PRVIH LJUDI, obe ilustraciji 
 
Kakšni so sledovi preteklosti in kje jih hranimo 
str. 9 
1. 
Individualni odgovori 
 
str. 11 
2. 
Materialni viri: mobilni telefon, plug, smuči, nalivno pero, ogrlica 
Pisni viri: šolska kronika, revija National geographic Slovenija, atlas sveta, zemljevid Slovenije 
Ustni viri: jurjevanje 
Avdio-vizualni viri: USB-ključek, DVD 
 
4. 
Do novih spoznanj prihajajo zaradi gradenj v globino (podzemne garaže, kleti …). 
 
str. 13 
5. 
a) Individualni odgovori: Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov, Rimske zgodbe s stičišča svetov, 
Prazgodovinski zakladi Narodnega muzeja Slovenije, Zgodovinske in umetnostne zbirke, Rimski 
lapidarij NMS. 
b) Individualni odgovori 
c) Zbiranje, dokumentiranje, ohranjanje, raziskovanje in razstavljanje muzejskih predmetov. 
Izobraževanje − seznanjanje javnosti z zgodovino slovenskega prostora. 
 
str. 14 
6. 
materialni vir, 2, muzej 
materialni vir, 1, na terenu 
pisni vir, 3, arhiv, muzej 
ustni vir, 4, arhiv, knjižnica, na terenu 
 



Kako označujemo čas v preteklosti 
str. 15 
1. 
a) 12, 52, 365 oz. 366 (prestopno leto) 
b) svečan, sušec, veliki traven, rožnik, kimavec, vinotok, listopad 
c) Individualni odgovori (meseci so poimenovani po dogajanju na poljih in travnikih). 
 
str. 17 
2. 

TISOČLETJE STOLETJE DESETLETJE 

tretje tisočletje pr. Kr.  26. stol. pr. Kr.   

drugo tisočletje pr. Kr. 12. stol. pr. Kr.  

prvo tisočletje pr. Kr. 4. stol. pr. Kr.  

prvo tisočletje pr. Kr. 5. stol. pr. Kr.  

drugo tisočletje pr. Kr. 15. stol. pr. Kr.  

drugo tisočletje pr. Kr. 18. stol. pr. Kr.  

drugo tisočletje pr. Kr. 20. stol. pr. Kr.  

tretje tisočletje pr. Kr. 21. stol. pr. Kr.  

 
3. 
prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi vek, sodobnost (moderna doba) 
Individualni odgovori 
 
str. 18 
4. 
a) 77 let 
b) V 7. desetletju, 1. stoletju in 1. tisočletju pr. Kr.  
c) V 2. desetletju, 1. stoletju, 1. tisočletju po Kr.  
č) Leta 31 
 
Zakaj je nastala prva pisava 
str. 19 
1. Individualne rešitve 
 
2. gibi in kretnje – kriki, glasovi – zlogi, besede – poimenovanje stvari 
 
str. 20 
3. Beseda prelomnica pomeni veliko spremembo, nekaj novega, kar povzroči velike spremembe.  
 
4. Hieroglifi, slikopis (Kitajska), klinopis 
 
str. 21 
5. Individualne rešitve, npr.: 
Katera je druga beseda za abecedo? 
Katero ljudstvo je razvilo prve črke? 
Katero pisavo danes uporabljajo v večini držav po svetu? 
Katero ljudstvo je razvilo latinico? 
Katero pisavo uporabljajo ljudstva v Vzhodni Evropi? 
 
Na kakšno podlago so ljudje najprej pisali 
str. 22 



1. Individualni odgovori, npr. kosti, kamen, opeka, stene jam, lubje, prst, oklepi živali … 
 
str. 23 
2. 

kamen  ostro dleto, kladivo 

glinaste ploščice  pisalo s prirezano konico 

papirus čopič, pero iz trstike 

bambusovi trakovi čopič 

kovinske ploščice pisalo s prirezano konico 

 
Kdaj se je pojavila knjiga 
str. 25 
1. 
a) Individualne rešitev, npr. računalnik, telefon, tablica … 
b) Individualni odgovori 
 
str. 26 
2. 
papirus pergament 
Evropi Aziji 
Povoščene tablice Zvitki 
Karantanski Brižinski  
 
str. 27 
3. 
Papir je bolj tanek, svetlejših barv, precej cenejši. Knjige, izdelane iz papirja, so tanjše. 
 
4. 
cunje, lubje 
les, star papir 
 
5. 
a) Prepisovali so jih ročno v samostanih. 
b) Nad vhodom v delavnice so bili izveski, na katerih je bilo narisano, za katero delavnico gre. 
 
Od kdaj tiskamo knjige 
str. 28 
1. 
a) Ljudje berejo večinoma leposlovna dela, veliko ljudi bere knjige v elektronski obliki.  
b) Individualni odgovori 
c) Individualni odgovori 
č) Individualni odgovori 
d) Individualni odgovori 
 
str. 29 
2. 
 
3. 
 
str. 30 



4. Takrat je zelo malo ljudi znalo brati. Abecednik je ljudem služil kot priročnik pri učenju branja in 
pisanja.  
 
5. 
a) Revije, časopisi, televizija, svetovni splet, radio … 
b) Individualne rešitve 
 
str. 31 
6. 
Individualni odgovori, npr.: Ni dovolj, da znamo pisati, treba je razumeti besedila, ki jih preberemo, 
vedeti, kaj navodilo zahteva od nas itd. 
 
Ponovimo 
Ostanki preteklosti: spoznajmo zgodovino 
 
str. 32 
…. proučuje preteklost človeka. Dogodke iz preteklosti ne le opisuje, med seboj jih povezuje, 
ugotavlja njihove vzroke in posledice. 
 
1. materialni viri 
2. pisni viri 
3. ustni viri 
4. audio-vizualni viri 
 
1. prazgodovina 
2. stari vek 
3. srednji vek 
4. novi vek 
5. moderna doba 
 

muzeji materialni viri 

arhivi pisni viri, audio-vizualni viri 

knjižnice pisni viri 

galerije pisni viri 

teren materialni viri 

 
 
str. 33 
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Človek ustvarja: gradbeni dosežki 
Prva bivališča 
str. 36 
1.  
a) Postavimo šotor. Za njegovo postavitev porabimo malo časa. 
b) Zatečemo se pod drevesne krošnje, skalne previse, naravne jame … 
 
2. 
a) drevesne krošnje, jama, šotor 
b) Prva zavetja so ljudem pomenila zavetje v mrazu, ob nevihtah, zavarovala so jih pred živalmi … 
 
str. 37 
3.  
POLJEDELSTVO, UDOMAČITEV ŽIVALI 
Ljudem se ni bilo treba več seliti, da bi ulovili živali ali nabrali plodove, ker so to imeli v neposredni 
okolici oziroma so pridelali sami. 
 
4. 

veje stene, streha  

slama streha, oprema 

kamen stene 

blato stene, tla 

ilovica (glina) stene, tla 

prodniki stene, tla 

trstje  stene, streha 

 
str. 38 
5. 
a) Na in ob jezeru, močvirju. 
b) Iz lesa, slame, trsja. 
c) V neposredni okolici naselja. 
 
Gradbeništvo v času prvih civilizacij 
 
str. 39  
1. Visoke stavbe, široke ulice, gneča, hrup, nebotičniki, bloki …  
 
str. 40 

poljedelstvo in živinoreja trgovina in obrt 

manjše število ljudi večje število ljudi 

material, ki so ga našli v okolici  material, ki so ga našli v okolici 

 
2. 



 
str. 41 
3. 
a) Z njim je izražal moč, želel je, da bi ga ljudje občudovali. 
b) Opeko, zemeljsko smolo. 
c) Bili so dobri arhitekti in gradbeniki. 
 
4. 
zigurat, čaščenju bogov 
piramide, grobnice 
 
5. Piramide so bile zgrajene iz kamna, ki je obstojnejši kot opeka. 
 
Gradbeništvo v času starih Grkov in Rimljanov 
 
str. 43 
1. Individualni odgovori. Mesta so nastajala načrtno, imela so obzidja, gradili so s kamnom, opeko, 
poznali so beton, gradili so terme, akvadukte, ceste.  
 
str. 44 
2. 

V njej so stale vse 
pomembnejše zgradbe. 

AKROPOLA Opremili so jih z dragimi kamni. 

Gradili so jih iz kamna in 
marmorja. 

GLEDALIŠČA Sestavljala so jo svetišča 
bogovom. 

Stala je na vzpetini nad 
mestom. 

GRŠKE HIŠE Ženski prostori so bili ločeni od 
moških. 

V središču je bilo odprto 
notranje dvorišče.  

AGORA Običajno so bila zgrajena ob 
vznožju hriba.  

 SVETIŠČA  

 
str. 45 
3. 
Amfiteater − množičnim zabavam. 
Akvadukt − po njih je bila v mesto napeljana voda. 
Svetišča − čaščenje bogov. 
Vile, velike razkošno opremljene hiše – namenjene bivanju ljudi. 
 
4. OPEKA, BETON, KAMEN 
 
str. 46 
5.  
a) cesta                                                                                   a) terme 
b) Ceste so povezovale ogromen rimski imperij,             b) kopanje, druženje 
vojska se je hitreje premikala.  
 
Gradbeništvo v srednjem veku 
 
str. 47 
1. Visoke zgradbe in ozke ulice. 
 



2. Grad so zgradili na vzpetini, da so lahko nadzirali okolico. Pri gradnji je bila najpomembnejša 
varnost.  
 
str. 48 
3. jarek z vodo, stolp, obzidje, dvižna vrata 
 
4. 
v lesenih ali ilovnatih kočah  
streha pokrita s slamo 
okna majhna, niso bila zastekljena 
celotna koča en sam prostor 
ogenj na sredi prostora  
na tla razgrnili slamo in živalske kože 
pohištva je bilo malo 
 
 
str. 49 
5. 
a) mestna vrata 
    obzidje 
   ozke, visoke hiše 
   trg 
 
b) Hiše so bile ozke in visoke, zgornji del je bil zgrajen iz lesa. Stranišča so imeli v hiši samo bogatejši. 
 
str. 50 
6.  
a) skupni molitvi in obredom čaščenja bogov 
b) zvonik 
c) mošeje 
 
str. 51 
7. 
Nabirali so zelišča in z njimi zdravili bolne ljudi. 
Prepisovali so knjige. Vodili so šole, kjer so plemiške otroke učili brati in pisati. 
Zbirali so knjige, ohranjali in širili so znanje. 
 
Gradbeništvo pred 200 leti ali kakšna so bila nova mesta 
 
str. 53 
1. Na obrobju mest nastajajo barakarska naselja, zgrajena brez načrta. 
 
2. Obzidja so mestom preprečevala širjenje, ki je bilo potrebno zaradi naraščanja števila prebivalstva. 
Zaradi topov obzidja niso imela več tako pomembne obrambne vloge.  
 
3. 
Velike, večnadstropne hiše iz kamna in opeke, razkošno opremljena stanovanja, čista, svetla, 
prostorna. 
Hiše so bile čiste in urejene. Spodaj je bila delavnica ali trgovina, zgoraj stanovanje. Hiša je imela tudi 
dvorišče. 
Hiše so bile vlažne, polne zajedavcev, brez kanalizacije, stranišč. Majhna stanovanja, slabo 
opremljena.  



 
Gradbeništvo danes 
str. 55 
1. 
Večstanovanjske hiše, visoke stavbe, nebotičniki, široke ceste … 
 
2. 
Hitro naraščanje prebivalstva, visoke stavbe, v središčih mest postavljene pomembne stavbe za 
mesto.  
 
str. 56 
3. mostovi, viadukti, predori 
 
Ponovimo 
Človek ustvarja: gradbeni dosežki 
 
str. 58 
a) koliščarska hiša, bivanju b) prazgodovina c) 1 
a) cerkev, vernikom b) srednji vek c) 5 
a) srednjeveško mesto, meščanom b) srednji vek c) 4 
a) svetišče, tempelj, čaščenju bogov b) stari vek c) 3 
a) sodobno mesto, prebivalcem b) moderna doba c) 8 
a) grobnice (skalni grobovi), vladarjem in pomembnim uradnikom b) stari vek c) 2 
a) tovarna, proizvodnji izdelkov b) novi vek c) 7 
a) grad, graščakom b) srednji vek c) 6 
 
str. 59 
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Človek razmišlja: iznajdbe, ki so spremenile življenje ljudi 
Prve iznajdbe v prazgodovini 
str. 62 
1. 
a) Delo v tovarni (roboti opravljajo težka in natančna dela), robotski sesalci, raziskovanje vesolja, 
pomoč zdravnikom pri operacijah … 
b) Nekatere stvari lahko delajo samostojno, brez pomoči človeka. 
 
2. 
a) nekaj, kar smo na novo iznašli  



b)  
Večinoma naključno in zelo počasi, med delom, opazovanjem. 
Večinoma načrtno, včasih tudi naključno, veliko hitreje kot nekoč. 
 
str. 63 
3. 
a) Najprej so uporabljali takšne, kot so jih našli v naravi, potem so jih obdelali z udarjanjem enega 
predmeta ob drugega, glajenjem. 
b) Individualni odgovori, npr.:  Da, ker so jim omogočala večjo uspešnost pri lovu, preživetju. 
 
4. 
a) Individualne rešitve 
b) Gradnjo hiš, podpornih zidov, oblaganje sten, kipi, stopnice, vodnjaki 
 
 
str. 64 
4. 
toploto/gretje 
pečenje, kuhanje 
zaščito 
druženje 
izdelavo, oblikovanje 
 
Iznajdbe v starem veku 
str. 65 
1. 
a) ura, voz, škripec, lončarsko vreteno, vodni mlin, žerjav 
b) Individualni odgovori 
 
2. 
Mezopotamiji 
polnega koluta 
Ljubljanskem barju 
 
str. 67 
3. 
katapult, oven, samostrel 
žetveni stroj, mlin na ročni in vodni pogon 
leseni žerjav, zidarski oder, dleto, šestilo, svinčnica 
 
Iznajdbe v srednjem in novem veku 
 
str. 68 
1. 
premog, veter, nafta, elektrika, premog, živali 
 
2. 
energija človeških mišic (človek) – energija (sila) živali (človek si pomaga z živalmi) – moč, energija 
vode (vodni mlin) 
 
str. 69 
3.  



Merjenje časa je postalo enostavnejše. 

Ognjemeti, orožje, spremenil se je način bojevanja. 

Orientacija – določanje položaja omogoča plovbo v bolj oddaljene kraje. 

 
4. 
Prve stroje je poganjala elektrika → voda. 
Pod vplivom parnega stroja se je strojna →ročna proizvodnja spremenila v ročno.  → strojno ali 
industrijsko.  
 
str. 70 
5. 
a) Za segrevanje vode v parnem stroju so potrebovali premog.  
b) Pluli so lahko tudi v brezvetrju ali proti vetru.  
 
str. 71 
6. 
cenejše, hitrejše, udobnejše potovanje 
hitrejši prevoz, naenkrat prepeljali večje količine 
olajšanje dela, ročno delo – strojno delo 
 
7. 
poštne kočije, novice so dolgo potovale, telegraf 
hitrejši, cenejši prenos informacij 
 
Iskanje novih virov energije v moderni dobi 
 
str. 72 
1. 
a) odprti ogenj (kres), sveča, oljenka 
b) električne žarnice, solarne žarnice 
 
2. 
hidroelektrarne 
termoelektrarne 
jedrske elektrarne 
 
str. 72 
3. 
Kočija, ki so jo vlekle živali. 
Prvi avtomobil je poganjal parni stroj. 
 
str. 74 
4. 
a) Zaradi radioaktivnih odpadkov. 
b) V Sloveniji deluje jedrska elektrarna v Krškem. Proizvede okoli 30 % potrebne električne energije.  
 
Kje so meje razvoja znanosti in tehnologije 
str. 75 
1.  
pisanje (poročila, referati) 
dopisovanje 



 brskanje po svetovnem spletu 
poslušanje glasbe 
 
2. 
3, 1, 5, 4, 2 
 
str. 76   
3. 
nova cepiva, nova zdravila, kloniranje 
začetki letalstva, razvoj avtomobila, cestnega omrežja 
sateliti, vesoljska plovila, vesoljska postaja 
 
str. 77 
4. 
Zrak, ki vsebuje škodljive primesi (pline in trde delce). 
Dvig povprečne temperature zraka na Zemlji. 
Biomasa, vetrna energija, energija vode, sončna energija. 
 
Ponovimo 
Človek razmišlja: iznajdbe, ki so spremenile življenje ljudi 
 
str. 78 
pestnjak (kamen), ogenj, ralo – večja uspešnost pri preživetju, boljše življenje 
 
kolo, voz, kočija, škripec, mlin, žetveni stroj, žerjav, ceste – hitrejši in bolj udoben promet, olajšano 
dvigovanje bremen, nov vir energije (lažje delo) 
 
vodni mlin, parni stroj, telegraf, telefon – energijo ljudi in živali je nadomeščala voda, para, hitrejša 
proizvodnja, hitrejši promet, širjenje informacij 
 
nove vrste energije, električna energija, žarnica, avto – boljše življenje, višji življenjski standard 
 
NAPREDEK 
 
2 3 1 4 6  
7 13 9 8 14 
15 5 11 10 12 
 
Človek raziskuje: prve znanosti in njihov začetek 
Medicina – kako večno živeti 
 
str. 82 
1. 
a) S preprostimi instrumenti, kot je npr. palica. 
b) Medicina v Egiptu je bila za tisti čas na visokem nivoju (dobra). 
 
str. 83 
2. 
srce, pljuča, jetra 
 
3. 
Z mumificiranjem so ljudje spoznavali zgradbo telesa. 



 
str. 84 
4. 

zdravljenje so ločili od 
verovanja 

GKRI napisali so veliko medicinskih 
knjig 

uporaba zelišč MEZOPOTAMIJA operacije s pomočjo anestezije 

znali so preveriti srčni utrip EGIPČANI prve lekarne 

zavedali so se pomena osebne 
higiene 

RIMLJANI zdravljenje koz 

zdravili so zlome ARABCI  šola za bodoče zdravnike 

Hipokrat  zdravili s preganjanjem zlobnih 
duhov 

popravljali so zobe  odstranitev poškodovanih udov 

 
 
 
Astronomija – kako napovedati poplave 
 
str. 85 
1. 
a) Satelitov, vesoljskih postaj, sond, teleskopov … 
b) Individualni odgovori 
 
str. 86 
2. 

Mezopotamci so se zmotili za 4 minute. Maji so se zmotili za 3 minute. 

So trdili že Grki, vendar je večina ljudi mislila, da je ravna. 

Je trdil Aristarh, vendar ni bilo sprejeto. 

39.630 Eratosten (Grčija) 

Mezopotamci so teden razdelili na 7 dni. 

Maji – leto je imelo 20 mesecev.  

 
 
str. 88 
3. 

 veda o vesolju. 

 veda o napovedovanju človekove prihodnosti s pomočjo zvezd. 

 opazovanju nebesnih teles. 

 naprava, ki omogoča povečavo oddaljenih predmetov. 
 
Matematika – kako pravilno sešteti gosi 
str. 89 
1. 
številke na aparatih (telefonu, daljincu, pečici …) 
denar 
prometni znaki 
 
2.  
menjava blaga in z njo trgovina 
želeli vedeti, koliko so prodali in kupili 
potreba po štetju 



zapisovanje količin 
 
3. 
Individualni odgovori 
 
str. 91 
4. 
Zapisovanje količine pridelkov, vodenje zapisov blaga v skladišču. 
Merjenje in določanje mej zemljišč. 
Gradnja hiš, palač, piramid, svetišč. 
 
Ponovimo 
Človek raziskuje: prve znanosti in njihov začetek 
 
str. 92 
Zdravljenje s pomočjo čaranja. Pred boleznimi so se zavarovali s posebnimi obeski. 
Povezanost vraž, čarovnij in zdravljenja. Izvajali so preproste operacije. 
Ustanavljali so šole za zdravnike, pregledovali so bolnike. 
Manjše operacije, pregled človeškega telesa je bil prepovedan. 
Nove naprave, zdravila, cepiva, razvoj genetike.  
 
str. 93 

 A S T R O L O G I J A 

 A R A B C I    

Z V E Z D A    

B A B I L O N C 

A R I S T A R H  

 G R K I  

H I P O K R A T 

O B S E R V A T O R I J 

E G I P Č A N I    

A S T R O N O M I J A 

   M A J I   

T E L E S K O P 

 
 
Človek se druži: način življenja v preteklosti 
Prve človeške skupnosti 
 
str. 96 
1. 
a) Uloviti žival, odstraniti meso, brusiti kosti, obdelati kamen z drugim kamnom. 
b) Moški so lovili živali in zato tudi pripravljali orodje in orožje.  
 
2. 
a) Moški, večja skupina. 
b) Zaradi tehnike lova bi bil posameznik neuspešen. 
c) Biti je moral iznajdljiv, spreten, močan. 
 
str. 97 
3. 



moške, ženske 
živali, orodje, orožje 
plodove, hrano, ogenj, otroke 
pomagali pri delu 
 
4. 
Ženske so pomenile nadaljevanje vrste, rojevale so otroke. 
 
Družina v grški, rimski in srednjeveški družbi 
str. 99 
1. 
a) Skupina posameznikov, ki jih povezuje krvno sorodstvo ali posvojitev (starši in otroci). 
b) Individualni odgovori 
 
2. 

 bile so podrejene moškemu (očetu ali možu) 

 niso imele političnih pravic 

 niso se udeleževale javnih prireditev 

 njihova naloga je bila rojevanje otrok, vzgoja, vodenje gospodinjstva 
 
str. 100 
3. 

x x 

x x 

x  

x  

x x 

x x 

 x 

 x 

x  

 
str. 101 
4. 
Plemiški par: Proste dneve so preživljali na igrah, zabavah in lovu. Njihova oblačila so bila razkošna, 
prehrana raznovrstna. 
Kmečki par: Od jutra do večera so delali, skromna oblačila, niso bili svobodni. 
 
str. 102 
5. 
Da so bile sposobne opravljati dela, ki so jih sicer opravljali moški. 
 
Družina v novem veku 
 
str. 103 
1. 
Ženske so bile neenakopravne moškim. Bile so brez pravic. 
 
2. 
a) Veliko pozornosti so namenili vzgoji in izobraževanju otrok, moški so delali, ženske vodile 
gospodinjstvo. 



b) Udeleževali so se družabnih dogodkov, igrali so se z otroki, šli na počitnice. 
 
str. 104 
c) Ženske so bile podrejene moškim. Že vzgoja deklet je bila v primerjavi s fanti drugačna, niso hodile 
v šolo. Niso hodile v službo. 
 
3. 
a) Številni so živeli v veliki revščini. Zaradi slabih delovnih razmer in slabe prehrane so velikokrat 
zboleli. 
b) Število otrok, oprema stanovanja, oblačila. 
 
 
str. 105 
4. 
plemstvo, duhovščina 
 
5. 

Pomembna je bila delovna 
uspešnost. 

MEŠČANSTVO Imeli so posebna pravila 
obnašanja. 

Delali so v tovarnah in rudnikih. DELAVCI Delale so tudi ženske in otroci. 

Ohranjali so tradicionalen način 
življenja. 

KMETJE Tisti z majhnim imetjem so 
propadli. 

Cenjene vrline so bile razum, 
varčnost, red.  

 Ženske niso bile zaposlene. 

Številni so živeli v veliki revščini.  Velikokrat so zaradi slabih 
delovnih razmer tudi zboleli. 

Obdelovali so polja in redili 
živino.  

 Ženske so bile gospodarice v 
hiši.  

 
 
str. 106 
6. 
Volilno pravico, pravico do lastnine, enakopravnost z moškimi. 
 
Otroštvo nekoč in danes 
str. 107 
1. 
a) Tablico, papir, svinčnik. 
b) Učiteljica drži v rokah palico, ki je namenjena kazanju in tudi kaznovanju učencev. 
 
2. 
Živali, izdelane iz lesa, vrtavke, žoge, ropotulje, lutke, šah, dama, steklene frnikole.  
 
str. 108 
3. 
Že od zgodnjega otroštva dalje so delali. Bili so slabo oblečeni. 
 
str. 109 
4. 
a) Skromna oprema učilnic, prevladujejo fantje. 
b) Peresnice, plakate, računalnik, interaktivno tablo … 



c) Le znanje pomeni možnost za boljše življenje. 
 
Ponovimo  
Človek se druži: način življenja v preteklosti 
 
str. 110 
večje število otrok, oče v službi, mama doma 
oče in mati v službi, manjše število otrok 
 
brez volilne pravice, podrejene moškim, niso bile v službi 
enakopravnost z moškimi, imajo volilno pravico 
 
v šolo hodili le premožnejši fantje, staršem pomagali pri delu 
obvezno osnovno šolanje, vrtci, veliko igrač 
 
str. 111 

   O R O Ž J E     

   D O B R O T N I K I 

 D E L A V C I      

  V R T E C       

   R A Z L I K E    

P I S M E N O S T     

     O G E N J    

S T A R E Š I N A     

    M O Š K I     

    P L E M I Č I   

 S L U Ž A B N I K I   

D R U Ž I N A       

 K M E T J E       

     E G I P Č A N I 

 
 
Človek ohranja: kulturna dediščina 
Kaj označujemo s pojmom kulturna dediščina 
 
str. 114 
1. 
a) Blejsko jezero, Aljažev stolp, Ljubljanski grad 
b) Individualni odgovori 
 
str. 115 
2. 

človeška ribica bolnišnica Franja 

kranjska čebela kozolec 

Škocjanske jame grad 

 samostan Pleterje 

 
3. 
del mesta, vasi 
grad 
kozolec 



stavbe, namenjene verskim obredom 
arheološko najdišče 
stare knjige, fotografije, listine 
 
str. 116 
4. 
Hiša bi lahko bila kulturna dediščina, če bi bila zelo stara, imela posebno gradnjo ali bi v njej nekoč  
živela pomembna oseba. 
 
5. 
Prešernova hiša, kip Emonec, grad Bogenšperk, bloške smuči, likalnik iz 19. stoletja  
 
6. 
strokovnjak, ki raziskuje kulturo in vsakdanji način življenja 
veda, ki raziskuje kulturo in vsakdanji način življenja 
 
Nesnovna (nematerialna) kulturna dediščina 
str. 117 
 
1. 
Individualni odgovori 
 
2. 
Individualni odgovori  
 
str. 118 
3. 

bajke, legende, ljudske pesmi, pripovedi, pregovori, reki … 

ljudski plesi, ljudske pesmi 

lutkarstvo, ljudsko gledališče 

otroške igre, šport 

ob rojstvu, poroki, obletnici poroke 

opekarstvo, ličkanje, pletarstvo 

veroizpoved, praznoverje 

 
str. 119 
4. 
božič 
novo leto 
kurentovanje 
velika noč 
jurjevanje 
kresovanje 
 
5. 
Individualni odgovori 
 
str. 120 
6. 

1. januar  novo leto 

8. februar  slovenski kulturni praznik, Prešernov dan 



27. april dan upora proti okupatorju 

1. in 2. maj praznik dela 

8. junij  dan Primoža Trubarja 

25. junij dan državnosti 

17. avgust združitev prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom 

15. september dan vrnitve Primorske k matični domovini 

25. oktober dan suverenosti  

1. november  dan spomina na mrtve 

23. november dan Rudolfa Maistra 

26. december dan samostojnosti in enotnosti 

 
str. 121 
7. 
Individualni odgovori 
 
Kaj označujemo s pojmom likovno obzorje 
 
str. 122 
1. 
a) Z njimi upodabljamo znane osebe in zanimive dogodke. 
b) Bron, železo, kamen, glina, marmor. 
c) Kiparji. 
č) Individualni odgovori  
 
str. 123 
2. 

načrtovanje gradnje različnih zgradb … 

izdelovanje kipov, nagrobnikov, vodnjakov … 

risbe, grafika, slike … 

različne fotografije 

oblikovanje napisov … 

filmi, posnetki … 

 
Kaj označujemo s pojmom rokodelska dediščina 
 
str. 124 
1. 
a) Potreba po izdelkih in dodatni zaslužek. 
b) Ljudje so uporabljali materiale, ki so jih našli v neposredni okolici, kar je bilo tudi najceneje. 
 
str. 125 
3. 
čipkarstvo – Idrija 
lončarstvo – Prekmurje  
suhorobarstvo – Ribnica 
pletarstvo – Prekmurje 
 
Ponovimo 
Človek ohranja: kulturna dediščina  
 



str. 126 
… posebna značilnost našega naravnega okolja, izredni in posebni pojavi v naravi. 
… pričevanja o ljudeh, njihovih kulturah in zgodovini, ki imajo posebno vrednost za posamezen narod. 
… posamezne stavbe in skupine stavb, predmeti in zbirke predmetov. 
… znanja, spretnosti, šege in navade, prepričanja, vrednote. 
… bolj ali manj redna človekova vsakdanja in praznična opravila, dejanja, ki so tesno povezana z 
odnosi med ljudmi. 
 

N A V A D E       

  U N E S C O     

R O K O D E L C I    

G R A F I T       

    Š E G E     

    Č I P K A    

   K I P A R S T V O 

  E T N O L O G    

  P R A Z N I K    

 


