
ZGODOVINA 6.b, sreda, 1.4.2020 –  čas trajanja 1 ura 

PONOVNO NAVODILO ZA DOSTOP DO SPLETNEGA GRADIVA – ZGODOVINA 6. razred.                              

Oglej si dodatno gradivo založbe Rokus Klett.                                                                                                              

Gradivo (prosojnice in rešitve SDZ 6),  lahko najdeš na odprtih povezavah založnika Rokuss Klett  

https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=3996&_mbox=INBOX&_action=show → 
klikni na povezavo 

Koraki: Založba Rokus Klett→6.do9.razred→ZGODOVINA→4 Dodatno gradivo→izberi razred 
npr. 6 →Raziskujem preteklost6 – samostojni delovni zvezek – rešitve. Oglej si tudi  
poglavje  6. razred, Raziskujem preteklost 6 → Zbirka računalniških diaprojekcij – Raziskujem 
preteklost 6.  Na tem mestu boš našel vse projekcije učne snovi za 6. razred. 
 

Če boste imeli težave mi prosim to sporočite. Na začetku bo šlo morda težko, vendar ne 

obupajte. Učno snov bomo predelali skupaj. Na vas pa bi naslovil prošnjo. Če ste na »zvezi« s 

svojimi sošolci jih prosim opozorite na našo skupno delo na daljavo, predvsem pa na to, da mi 

pošljejo kakršnokoli sporočilo - tako bom vedel, da smo povezani, kar je v tem trenutku 

najpomembnejše. 

Nekateri mi že pridno pošiljate svoje izdelke in druga sporočila. Le tako naprej, ni neumnega 

vprašanja še posebej v teh časih. Projektna naloga (predstavitve) – teče naprej.  V prihodnji uri 

vam bom posredoval nekaj tem, ki jih lahko izberete tisti, ki se dela še niste lotili. Nič ni 

zamujenega. Sedaj pa k novi učni temi. 

 

Učna tema:  PREVERJANJE ZNANJA  (tematski sklopi: Ostanki preteklosti, Človek 

ustvarja – gradbeni dosežki, Človek razmišlja – iznajdbe, ki so spremenile življenje ljudi). 

V nadaljevanju se nahaja POSKUSNI PISNI PREIZKUS ZNANJA 6.r 
Poskusni test ni za oceno, ampak služi kot preverjanje do sedaj usvojenega znanja. 
Svetujem vam, da test prvo rešujete brez uporabe zvezka ali SDZ. Rešitve zapišite s svinčnikom, kar 
ne znate pustite prazno. V nadaljevanju ob pomoči zvezka ali SDZ s kemičnim svinčnikom popravite 
morebitne napake in dopišete – dopolnite odgovore na vprašanja. V prihodnji uri vam bom rešitve 
posredoval jaz. Če boste imeli težave mi sporočite. Lahko si tudi medsebojno pomagate preko IKT. 
 
Srečno vam in vašim družinam, Tomaž Jurca – učitelj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=3996&_mbox=INBOX&_action=show


POSKUSNI PISNI PREIZKUS ZNANJA 6.r 
Ostanki preteklosti: spoznavajmo zgodovino, Človek razmišlja, ustvarja in gradi, Človek razmišlja ustvarja in gradi: 
iznajdbe, ki so spremenile življenje ljudi 

Ime in priimek:  ________________________________Razred: ___________                    

 

 

                                                                                        
 

Ostanki preteklosti: spoznavajmo zgodovino 
1. Obkroži črke pred pravilnimi trditvami. Pravilne so tri.                                                      2 

a) zgodovina je veda o preteklosti. 

b) zgodovina dogodke v preteklosti le opisuje. 

c) zgodovina proučuje razvoj človeštva od njegovega nastanka do danes. 

d) zgodovinar je oseba, ki proučuje dogajanje v preteklosti. 

e) zgodovino ustvarjamo vsa živa bitja na planetu. 

                             f) za razumevanje sedanjosti poznavanje preteklosti ni pomembno 

 

2. S pomočjo slike razloži, s katero vrsto virov delajo arheologi 
 
a) Katero vrsto virov preučuje? __________________   1  
 
 
 
b) Opiši enega izmed načinov dela arheologov.             1 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________  
 
_______________________________________________ 
 

3. Ljudje se v času orientiramo s pomočjo koledarjev.                                                            1   

A) Kaj nam koledarji povedo? 

__________________________________________________________________________ 

B) Na osnovi katerih opazovanj so nastali prvi koledarji?                                                              1   

___________________________________________________________________________ 

4. Navedi dva razloga, ki sta vplivala na nastanek in razvoj pisave v prvih visokih              2    
 kulturah.  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

Točkovnik  Št. točk     

   0-47% = nzd (1) 
48-63%= zd (2) 
64-78%= db (3 
79-90= pdb (4) 
91-100= odl (5) 

  



5. Poznamo  različne zgodovinske vire                                                                                                            

a) Poimenuj posamezne zgodovinske vire.                                                                              2   

 ____________________________________________________    .     ________________________________________________________  

  __________________________________       ________________________________________________________ 
 

b) Ob zgornjem zapisu s številkami od 1 do 4 oceni zanesljivost zgodovinskega vira, s tem 
da je 1 najzanesljivejši, 4 pa najmanj zanesljiv vir. Številke zapiši ob viru. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Spodaj zapiši ustanove, v katerih so najpogosteje hranjen zgodovinski viri.                  2    

1._________________________________   2.______________________________________  

3._________________________________   4. ______________________________________ 

6 . Dogajanje v preteklosti je razdeljeno na posamezna zgodovinska obdobja.  
Spodnjo razpredelnico dopolni tako, da vpišeš manjkajoče obdobje oziroma trajanje 
obdobja. S številkami od 1 do 5 jih razvrsti tako, kot so si sledila. S številko 1 označi 
najstarejše, s številko 5 pa najmlajše zgodovinsko obdobje.                                                5 

ZODOVINSKI VRSTNI 
RED (številke) 

OBDOBJE TRAJANJE 

  od 476 do 1492 

 prazgodovina  

  od 1900 dalje 

 novi vek  

  od 4000 pr. Kr. do 476 po Kr. 

 

7. Izračunaj trajanje in starost, oz. določi stoletje.                                                                  3   

a) Prvi rimski cesar se je rodil leta 63 pr. n. št., umrl pa leta 14. n. št. Koliko let je živel? ___________ 

b) Žička kartuzija je bila ustanovljena leta 1146. Koliko let je stara?___________________ 

c) Krištof Kolumb je leta 1492 odkril Ameriko. V katerem stoletju je bilo to? ____________________ 

 



8. Dobro si oglej fotografijo ene izmed prvih pisav in odgovori na vprašanja:                     2    

a) Kako se pisava imenuje?  _____________________________________________________ 

b) Katera civilizacija jo je uporabljala? _____________________________________________ 

c) Na kakšno podlago so jo zapisovali? ____________________________________________ 

                                                                                 

 

9. Navedi tri dejavnike/razloge/ elemente, zakaj je izum tiska pomemben za sodobni svet.  

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________      2 

Človek razmišlja ustvarja in gradi                                                                                                       
10. Stalna bivališča so si ljudje začeli postavljati, ko so lahko na določenem mestu živeli  
dlje časa. Obkroži dejavnosti, ki so ljudem omogočile, da so se naselili za stalno. 

LOV            POLJEDELSTVO           UDOMAČITEV ŽIVALI               NABIRALNIŠTVO                1 

10. Katere materiale so ljudje prvotno uporabljali pri gradnji prvih stalnih bivališč?              1   

____________________________________________________________________________ 

11. Uporaba katerega materiala je pomenila velik napredek pri gradnji, in ga kot gradbeni 
material uporabljamo še danes. 

Odgovor: ____________________________________________________________________ 1 

12. Oglej si slike in odgovori na vprašanja.                                                                                                        
a.) Poimenuj stavbo na sliki.                          b.) Napiši, čemu je bila namenjena. 

                                                              

                                                                                                         ______________________________________________________________ 

                                                         

___________________________                                                                                                 2          



13. Katere gradbene materiale so Rimljani uporabljali pri gradnji? Obkroži jih.                    1 

LES           OPEKA             KOSTI           KOŽE          BETON          STEKLO        KAMEN 

14. Navedi vsaj tri gradbene dosežke iz časa Rimljanov, ki so se ohranila do danes          2 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

15. V srednjem veku so nastala številna nova mesta. S pomočjo ilustracije opiši zgradbo   
mesta. Navedi štiri glavne značilnosti                                                                                      4        

     __________________________________________ 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

 

16. Zakaj so ljudje v srednjem veku  gradili cerkve?                                                              1 

___________________________________________________________________________________ 

Izumi, ki so spremenili življenje ljudi                                                                                                          

17. Kaj je ogenj ljudem omogočal? Naštej štiri najpomembnejše pridobitve.                       2             

1___________________________________________2________________________________________

3___________________________________________4________________________________________   

18. Pred izumom kolesa so tovor prenašali ljudje ali živali. Dopolni stavke.                                                              

A) Kolo so iznašli pred  ___________  leti v  ______________________________                  1 

B) Kolo z osjo, prvo te vrste v Evropi, so našli na  _______________  ____________, 

    staro je ______________ let.                                                                                                   1                   

 

 



19. Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanja.     

A. Kaj prikazuje slika?   ____________________________________________________          1 

      

B. Za   
 B. Za pogon česa so uporabljali te naprave?  

    Navedi  tri načine uporabe.                          2 

                                                                                        
 
   _____ 1._____________________________________________ 

 

2._____________________________________________ 

 

3. _____________________________________________ 

 

 

20. Zakaj je parni stroj pomenil začetek nove dobe?                                                                                               
      Navedi tri področja uporabe parnega stroja                                                                         2 
 

.                   

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

            3. ____________________________________________________________________ 

21.  Navedi (zapiši) katera iznajdba je po tvojem mnenju najbolj vplival na življenje ljudi                            
       v moderni dobi in kratko obrazloži zakaj?                                                                          2   
        
       Izum: ___________________________________________________________________ 

       Obrazložitev: ____________________________________________________________ 



Prostor za dodatni zapis, risbo, sliko… 

 
 
 


