
Pozdravljeni! 

Sledijo zadnja navodila za delo v tem tednu.  

Ker me zanima, kako ti je šlo delo na daljavo, bi te prosila, da mi pošlješ elektronsko sporočilo s tvojimi 

vtisi o delu v tem tednu (je bilo kaj prelahko, kaj pretežko, kakšna so bila navodila, si vedel, kaj moraš 

početi, si lahko vse delal sam, si kje potreboval pomoč, kaj bi želel, da je drugače v prihodnjem tednu, 

koliko časa dnevno si porabil za pouk,  …). Ni sicer nujno, da mi napišeš, ampak bom skušala 

upoštevati vaša mnenja pri organizaciji dela v prihodnje.   

Tudi danes je navodil kar nekaj, a zopet je veliko sličic in današnja navodila so tudi za ponedeljek za 

DRU in MAT. Koliko boš naredil danes in koliko v ponedeljek, se odločiš sam.   

 

SLJ 

Odpri SDZ za slovenščino (2. del) in preberi opis rastline na strani 20. Še enkrat preberi tvoj opis 

rastline, ki si ga moral napisati v zvezek. Nato v zvezek napiši po čem se tvoj opis in opis v SDZ-ju 

razlikujeta (par ključnih točk v alinejah). Reši naloge v SDZ na strani 21, 22 in 23 (Dopolni in pomni). 

 

 

MAT in DRU (petek in ponedeljek, skupaj 4 ure!) 

Združil boš znanje obeh predmetov in naredil časovni trak zgodovine človeštva. Natančno sledi 

navodilom, časa za izdelavo imaš kar 4 ure (danes in v ponedeljek), zato delaj natančno in ne hiti. Vsa 

navodila ti bodo posredovana danes, sam si delo razdeli na današnji dan in na ponedeljek. Če bo 

potrebno, boš lahko časovni trak delal še v sredo (v ponedeljek mi sporoči, kako ti gre oziroma, ali 

potrebuješ še kaj dodatnega časa). 

Predlagam, da najprej prebereš vsa navodila, da si boš delo lahko smiselno razdelil in da vidiš, kaj vse 

je potrebno narediti. 

Najprej nekaj teorije, ki jo moraš znati, da bo tvoj izdelek uspel: 

DRU: Ponovi, kaj je časovni trak in na katerih 5 obdobij delimo zgodovino človeštva. 

MAT: Ponovi, kako določamo stoletja.  

 

Zapis v zvezek MAT (pod naslov DOLOČANJE STOLETIJ) 

Veš kaj pomeni pr. n. št. ali tudi pr. Kr.? 

Razlaga: V Evropi štejemo leta od Kristusovega rojstva, ker sta evropska zgodovina in kultura vezani 

na krščanstvo.  

pr. Kr.: Pred Kristusom ali pr. n. št.: pred našim štetjem   

po Kr.: po Kristusu ali n. št.: našega štetja 

 pred našim štetjem 9 8 7 6 5 4 3 2 1 → 0 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 našega štetja 

 



Primeri za pred našim štetjem: 

1. stoletje pr. n. št. = 100–1 pr. n. št. 

2. stoletje pr. n. št. = 200–101 pr. n. št. 

3. stoletje pr. n. št. = 300–201 pr. n. št. 

             . 
             . 
             . 

 

Tvoja naloga je, da narediš časovni trak človeške zgodovine. Da ti bo lažje, sem zate poiskala 

letnice, ko se neko obdobje začne in konča (navedene letnice v različnih virih lahko nekoliko odstopajo). 

 

Zapis v zvezek DRU:    ČASOVNI TRAK ČLOVEŠKE ZGODOVINE 

Prazgodovina: 2 milijona let pr. n. št.–3500 pr. n. št. 

Stari vek: 3500 pr. n. št.–476 n. št. 

Srednji vek: 476 n. št.–1492 n. št. 

Novi vek: 1492 n. št.–1918 n. št. 

Moderna doba: 1918 n. št.–danes 

 

Izdelava časovnega traka: 

Opomba: Glede na to, da prazgodovina zajema skoraj 98% naše zgodovine, celotne prazgodovine ne 

bomo vnesli na trak, saj bi bil zelo nepregleden. 

1. Najprej rabiš osnovo – trak. Jaz sem A4 list dala na pol (po dolžini) in skupaj prilepila 4 takšne 

kose. Potrebovala sem 2 A4 lista, s selotejpom sem liste prilepila skupaj.  

 

 

2. Trak sem nato obrnila (da ni viden selotejp) in tam narisala ravno črto čez celotno dolžino traku 

(črta naj bo vzporedna z robom lista). 

 



3. Sledi del, ki zahteva veliko natančnosti, in sicer ga je potrebno razdeliti na stoletja. Najprej si 

na traku izberi kje bo 0 (ničla). Desno so letnice našega štetja, levo pa pred našim štetjem. Kot 

sem že omenila, prazgodovine ne bomo zajeli cele, saj bi morali v levo iti kar 2 000 000 let, 

dovolj je par stoletij – jaz sem šla samo v 300 let pr. n. št., bomo pa dodali opombo, da to ni 

celotna prazgodovina. V desno moraš iti vsaj do leta 2020 (sedanjost). 

Pomembno: dolžina 100 let, torej 1 stoletje mora biti vedno enako velika razdalja na traku. Na 

mojem traku so 4 cm 100 let. 

 

 

Nepravilno (razdalja 100 let je vedno drugačna dolžina): 

 

            0    100       200    300 

           

            Pravilno (razdalja 100 let je vedno enaka dolžina) 

 

 

    

 

 

 

Deli traku fotografirani bližje. 



4. Zdaj ko imaš časovni trak pripravljen, je vanj treba vnesti obdobja (glej letnice za posamezno 

obdobje zgoraj). Skušaj biti čim natančnejši pri vnašanju letnic. Stoletje si lahko razdeliš še na 

deset let, kjer je potrebno, ti bo lažje vpisovati.  

Primer: moderna doba traja 1918–2020, zato moram ti dve letnici čim natančneje vnesti na trak in 

del traku med tema dvema letnicama je moderna doba. 

 

 

     Kako boš obdobja označil, je tvoja izbira (zaviti oklepaj, črte, obkrožiš, pobarvaš, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kjer imaš prostor, za tisto obdobje nariši kakšno značilnost, pomagaj si z učbenikom. 

 

 

5. Vsakemu obdobju nato določi stoletja v katerih se je dogajalo (za prazgodovino ni treba 

našteti vseh) in vpiši na časovni trak, kjer imaš prostor. Primer: moderna doba: 20. in 21. 

stoletje. Kjer je stoletij več, lahko napišeš v obliki od, do. 

 
 

 

 

Veliko uspeha, natančnosti in zabave ob izdelavi ti želim! 

Jasmina  


