
ZGO 6. b 6. teden: Od pestnjaka do elektronske pošte 

1. ura: Oglej si posnetek in razmisli, kako bi se prikazani izumi obnesli danes. https://www.youtube.com/watch?v=3s-MnvKIqb8 

             Preberi besedilo in si oglej vire v U/32, 33. Ustno odgovori na vprašanja v U. 

2. ura: Prepiši spodnje besedilo in si oglej gradivo na povezavah. Opomba: Ležečega tiska ne prepisuj. 

 

 

Od pestnjaka do elektronske pošte 
 

Iznajdba je nekaj, kar je na novo odkrito, zlasti na tehničnem področju. Do prvih izumov je človek 

prišel po naključju: med delom ali z opazovanjem.  
 

Prve izume so ljudje izdelali s pripomočki iz narave: kamenjem, palicami in kostmi. Iz kamna so 

izdelovali: orodje (rezila),  orožje (sekire),  posodo … Z razvojem poljedelstva so se pojavile nove 

iznajdbe: ralo (predhodnik pluga), posoda, predilna vretenca, uteži za statve …  
 

Ogenj so ljudje spoznali naključno: ob udaru strele, ob gozdnih požarih … Ob ognju so se družili in se 

pogovarjali. Omogočal je: toploto, kuhanje hrane, zaščito pred divjimi živalmi, svetlobo, pomoč pri 

izdelovanju lesenih pripomočkov za lov …   
 

Kolo z osjo, najdeno na Ljubljanskem barju, je staro več kot 5000 let in je najstarejše kolo te 

vrste. Bilo je del dvokolesnega voza. Oglej si sliko v U/32 in razmisli, kako je koristilo.  

Oglej si in preberi. http://www.kolo5200.si/koliscar-si/kolo-z-osjo/ 

 

Vodno kolo so uporabili že v starem veku. Voda je poganjala kolo z loputami, to pa dalje druge naprave: mline, 

žage, velika nakovala v kovaških delavnicah, črpalke v rudnikih. V srednjem veku se je uporaba vodnega kolesa 

razširila po Evropi.  
 

Parni stroj za svoje delovanje izkorišča paro. Najprej so ga uporabljali v rudnikih za vleko vozičkov in pogon črpalk 

za vodo, nato se je njegova uporaba razširila v tovarnah, kjer je poganjal druge stroje, in v prometu: poganjal je 

parnike in parne lokomotive. Izumitelj parnega stroja je škotski inženir James Watt.  

Oglej si posnetek. https://www.youtube.com/watch?v=nd2Ii4OGQ4k 
 

Uporaba nafte se je začela v drugi polovici 19. st. Povezana je bila z izumom motorja z notranjim izgorevanjem, ki 

je poganjal še en pomemben izum iz tega časa – avtomobil.  

Oglej si. Uporaba nafte danes: http://www.black-tides.com/uk/oil/oil-everyday-lives/products-obtained-from-crude-oil.php 

               Pridobivanje in transport nafte: http://www.black-tides.com/uk/oil/transport-oil/main-oil-transport-routes.php 

               Lahko se preizkusiš v kvizu – spodnja vrstica povezave: Quizzes. 
 

Električni generator je iznajdba izpred 150 let, ki mehanično energijo pretvarja v elektriko. Uporaba elektrike se je 

močno razširila po izumu žarnice. Ta električno energijo pretvori v svetlobo in toploto. Žarnico je izumil Thomas 

Alva Edison. 

 

Odgovori. Ogovore pošlji učiteljici. katarina.dremelj@os-brinje.si 

1. Kdo in kdaj je izumil tiskarski stroj? 

2. Kateri izmed izumov se tebi zdi izjemnega pomena za človeštvo? Odgovor pojasni. 

3. Kateri izumi omogočajo šolanje na daljavo? 
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