
7. teden 
 

1. ura: Preverjanje, ponavljanje – priprava na ocenjevanje 

2. ura: Začetki znanosti 

 

1. ura 

V 8. tednu bo potekalo ocenjevanje, zato ponovno preveri svoje znanje. Pomagaj si z zvezkom, UL in U. 

Rešitve nalog v okviru pošlji do 6. 4. 2020 na naslov katarina.dremelj@os-brinje.si. 
 

1. Kaj je zgodovina? 
2. Kaj zgodovina raziskuje? Navedi 3 primere. 
3. Navedi zgodovinska obdobja (od najstarejšega do najmlajšega). 
4. Pojasni, zakaj zgodovino delimo na obdobja. 
5. Zgodovino preučuje zgodovinar. Napiši, kaj vse obsega njegovo delo. 
6. Navedi 4 vrste zgodovinskih virov. 
7. Napiši, kaj preučuje posamezna vrsta zgodovinskih virov – navedi po 2 primera za vsako vrsto. 
8. Katere ustanove hranijo posamezne vrste zgodovinskih virov? 
9. Pojasni, zakaj se je razvila pisava. 
10.  Predstavi pomen pisave za zgodovino. 

 
2. ura 
V zvezek napiši večji naslov Znanost in umetnost prvih civilizacij. 
 

Preberi uvod v novo temo. Najdeš ga v U/35. 
 

Ob naslednjih nalogah in besedilu v U/36, 37 boš spoznaval, kako se je začela razvijati znanost.  
 
Prepiši in reši. 
 

Začetki znanosti 
1. Matematika 
 

a) Matematika izhaja iz vsakdanjega življenja. Ljudje so merili, šteli, gradili … Vse te dejavnosti so vodile k razvoju 
številk, geometrije in dr. matematičnega znanja.  
 

b) Matematiko so razvijali že Mezopotamci in Egipčani. Iz 2. odstavka U/36 izpiši, kaj vse so že znali. 
 

c) Pod slike napiši, na katerih področjih so v prvih civilizacijah potrebovali znanje matematike. 

   
 
 
č) Ljudstva so imela različne simbole za števila. V U/35 si oglej vira A in B.  
    Letnico 2020 zapiši z mezopotamskimi simboli za števila, letnico svojega rojstva pa z egipčanskimi. 
 
 
d) Reši, če želiš. 
 

    Danes se večinoma srečujemo z arabskimi številkami, včasih pa uporabimo številke starih Rimljanov. 
 

    Rimske številke poveži z arabskimi številkami. 
I II IV IX M L D C  III V 

  
3 5 2 50 1000 1 4 9 500 100 

 

   Datum svojega rojstnega dne zapiši z rimskimi številkami. 

Kdor še ni pripravil in poslal  
naloge iz 6. tedna,  

naj to stori čim prej. 

O astronomiji in medicini 
se boš učil v 8. tednu. 


