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REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

MATERIAL IN PRIPOMOČKI ZA PISANJE 

Miselni vzorec 1 - MATERIALI ZA PISANJE 

Kamen, les, živalske kosti, drevesne skorje, glinaste ploščice, povoščene deščice, rastlinski listi, 

kamnite plošč, lesene tablice, kovinske plošče, papirus, pergament, papir, … 

Mezopotamija – večinoma uporaba glinastih ploščic, saj je gline tam dovolj zaradi dveh rek, ki 

poplavljata 

Stari Egipt – pisali so na papirus – podlaga za pisanje, ki je narejena iz istoimenske rastline 

papirus, ki je v izobilju rastla ob reki Nil 

Pergament – iz kož živali, drag material 

Papir – iznašli so ga v 2. stoletju na Kitajskem, v Evropo so ga prinesli Arabci 

 

Miselni vzorec 2 - PRIPOMOČKI ZA PISANJE 

Dleto s kladivom (za pisanje na kamen), leseno klinasto pisalo (za pisanje na glino), kovinsko 

ali koščeno pisalo z ostro konico (za pisanje na povoščene tablice) – sploščen konec je služil 

kot brisalo, čopič iz živalske dlake, pero iz trstike, bronasto pero, gosje pero, nalivnik, 

svinčnik,  … 

Črnilo – potrebno za vse vrste peres, razvili so ga Egipčani in Kitajci 4000 let nazaj, izdelano 

iz oglja ali saj 

 

Razmisli! – vsi odgovori so pravilni 

Kakšno vlogo imajo knjige? – širijo znanje, domišljijo, informacijo / zabava / preganjajo 

dolgčas / ohranjajo spomine / ….. 

So danes knjige sploh še potrebne? Utemelji svoj odgovor.  

Rad/a bereš? Katera je tvoja najljubša knjiga / revija? 
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NAVODILA ZA DELO OD 23.3. – 27.3 2020 

1) Utrjevanje in preverjanje znanja – MATERIALI IN PRIPOMOČKI ZA 

PISANJE, KNJIGA 

Standardi znanja (kaj moram znati):  

- Znam primerjati, na kakšen material so skozi zgodovino ljudje pisali. 

- Vem, da je bila v preteklosti tudi živalska koža material za pisanje. 

- Navedem, katere so prednosti pisanja na papir (cenejši, bolj gladek, svetlejši, lažji za 

izdelavo, možnost brisanja, recikliranje) 

- Poznam razvoj knjige. (od rokopisne, lesorezne do tiskane) 

- Navedem, katero je bilo najstarejše besedilo zapisano v slovenskem jeziku. 

- Navedem avtorja in naslov prve slovenske tiskane knjige. 

- Sklepam o pomenu izuma tiska in tiskanih knjig za širjenje informacij, znanja ter 

raziskovanje preteklosti. 

2) OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

Naslov: GRADBENIŠTVO SKOZI ČAS (večji naslov) 

Dopolni s pomočjo učbenika. V pomoč so ti prve črke. Če ti ne bo šlo, ne skrbi, rešitve dobiš 

drug teden. 

1. ČLOVEKOVA BIVALIŠČA V PRAZGODOVINI 

Pred neugodnimi vremenskimi razmerami so se prvi ljudje zatekali v j_____________, pod 

skalne p____________________ in na drevesne k___________. Pastirska ljudstva, ki so se 

nenehno s_______________, so si postavljala š______________. Šele v m_____________ 

kameni dobi, ko so se ljudje s______________ naselili, so začeli postavljati trdnejša bivališča, 

na primer k________________  in  z_______________________. V železni dobi so se pojavila 

g__________________, to so naselja, grajena na v____________________ in obdana z 

obzidji. 

2. VELIČASTNE ZGRADBE PRVIH VISOKIH KULTUR 

Med prve visoke kulture štejemo E_________________, M___________________ in 

K_______________. Gradili so mogočne zgradbe, ki so jih posvečali predvsem b__________. 

Mezopotamci so  iz g______________ gradili terasaste templje ali z_____________. 

Namenjeni so bili za v__________ obrede in opazovanje v________________. V starem 

Egiptu pa so iz kamenja postavljali p_____________________, kjer so pokopavali 

f___________________. Na Kitajskem so v tem času za obrambo pred tujimi  l_____________ 

zgradili K____________ zid. 


