
Torek, 21. 4. 2020 

 

Pozdravljen! 

Danes boš preverjal svoje znanje! 

 

Cilj: Preveri svoje znanje. 

 

Najprej preglej rešitve Samostojnega delovnega zvezka. 

 

Ponovimo  

Človek razmišlja: iznajdbe, ki so spremenile življenje ljudi  

str. 78  
pestnjak (kamen), ogenj, ralo – večja uspešnost pri preživetju, boljše življenje  

kolo, voz, kočija, škripec, mlin, žetveni stroj, žerjav, ceste – hitrejši in bolj udoben promet, 

olajšano dvigovanje bremen, nov vir energije (lažje delo)  

vodni mlin, parni stroj, telegraf, telefon – energijo ljudi in živali je nadomeščala voda, para, 

hitrejša proizvodnja, hitrejši promet, širjenje informacij  

nove vrste energije, električna energija, žarnica, avto – boljše življenje, višji življenjski 

standard… 

 

Naloga:  

 Preglej, če si pravilno odgovoril na vprašanja, ki si mi jih moral poslati. 
Pravilno jih popravi! 

 

Odgovori na vprašanja! 

 

1. skalni previsi, votline, drevesne krošnje, kasneje šotori iz živalskih kosti in kož 

 

2. ko se je začel ukvarjati s poljedelstvom in živinorejo 

 

3. posmrtno življenje faraonov, Egipt 

 

4. darovanju, čaščenju bogov 

 

5. obramba, bivanje; vojaki, graščaki 

 

6. ozke ulice, hiše tesno skupaj, visoke; obdano z obzidjem za obrambo 

 

7. cerkev – obred čaščenja boga, samostani – življenje menihov, ki so nabirali zelišča,      

          prepisovali knjige, molili, brali, učili… 

         

8. beton, železo, steklo  

                                                                           

9. bivališča na vodi zaradi obrambe 

 

10.  nekaj, kar smo na novo iznašli 

 

11. kolo 

 



12. Mezopotamija 

  

13. hitreje in lažje potuješ 

  

14. voda, veter, človek 

 

15. pogon mlinskih koles, žag 

 

16. ob rekah in potokih, Babičev mlin na Muri 

 

17. iznajdba, ki je povzročila številne spremembe 

 

18. Anglija, James Watt 

 

19. promet, gospodarstvo – industrija 

 

20. parnik, parna lokomotiva 

 

21. voda - hidroelektrarne-HE, premog – termoelektrarne-TE,  

         atomska jedra – jedrska elektrarna-JE 

 

22. časopis, TV, radio, internet… 

 

23. mikrovalovna pečica, mlinček za kavo, sekljalnik, likalnik… 

 

24. delo človeka nadomestijo stroji, začne se industrija 

 

25. + več izdelkov, cenejši izdelki, lažje dosegljivi ljudem,… 

             - delavci izgubijo delo, onesnaževanje, hrup, krčenje kmetijskih 

                površin… 

  

 


