
POUK NA DALJAVO: 19.10. – 23.10.2020 

Predmet: ZGODOVINA 

Število ur pouka: 1 

Razred: 6. C 

 

Splošna navodila: 

Spodaj navedeni spletni naslovi naj vam služijo za boljše razumevanje učne snovi, poglabljanje znanja 

o obravnavani učni snovi ter za preverjanje in utrjevanje znanja. Uporabni spletni naslovi so: 

- https://www.irokus.si/ 

- https://www.ucimte.com/ 

- https://www.ucimse.com/ 

- http://radoved.si/vsebine#zgodovina 

- http://egradiva.gis.si/web/guest/domov 

Poleg zgoraj omenjenih dodatnih možnosti naj učenci pri pouku na daljavo uporabljajo zvezke (zapis 

učne snovi) ter samostojne delovne zvezke za geografijo (prebiranje besedila in reševanje nalog o 

obravnavani tematiki). 

Učenci naj natančno preberejo in upoštevajo navodila za delo (preberi, napiši/prepiši, označi …).  
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NAVODILA ZA DELO 

 

Učna tema: PRVE PISAVE 

Datum: ponedeljek, 19.10.2020 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Prve pisave. 

2. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 19, Zakaj se je razvila pisava). 

3. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Zakaj je nastala prva pisava). 

4. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 20, Kakšna je bila prva pisava). 

5. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 20, 4. naloga). 

6. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Kakšna je bila prva pisava). 

7. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 21, Kdaj smo dobili črke). 

8. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 21, 5. naloga). 

9. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Kdaj smo dobili črke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPIS UČNE SNOVI 

 

ZAKAJ JE NASTALA PRVA PISAVA 

Človek se sporazumeva: 

- ustno (govor, kriki …) 

- telesno (gibi, kretnje …) 

- pisno (pisava) 

Prva pisava je nastala zaradi potrebe po zapisu in ohranitvi podatkov. Pisava zaznamuje 

prelomnico med zgodovino in prazgodovino. 

 

KAKŠNA JE BILA PRVA PISAVA 

Prva pisava je bila slikovna pisava ali podobopis (npr. hieroglifi). Znaki in slike so dobivali 

vedno bolj poenostavljeno obliko in razvila se je zlogovna pisava (npr. klinopis). 

 

KDAJ SMO DOBILI ČRKE 

Nazadnje je sledil razvoj abecede ali črkopisa. 

Prve črke so razvili Feničani pred okoli 3000 leti.   Njihova abeceda je imela 22 črk. Bila je 

brez znakov za samoglasnike.  

Te so kasneje dodali Grki in rodila se je moderna  abeceda. Grki so uporabljali svojo, grško 

pisavo.  

Danes v večini držav po svetu uporabljamo  pisavo latinico. Razvili so jo  Rimljani pred okoli 

2500 leti. 

 

 

 


