
 
 

 
NAVODILO ZA DELO 

 
1. Reši naslednje naloge. Če potrebuješ pomoč, ponovno preglej učno snov 

za DRU tega in preteklih dveh tednov. Lahko si pomagaš tudi z 

učbenikom ali z zapisi v zvezku. 
 
2. Učnega lista ni potrebno prepisovati ali ga natisniti. Dovolj bo če v celih 

povedih smiselno zapišeš odgovore v zvezek. 
 
3. Po končanem delu preglej svoje rešitve, ki so priložene. Veliko uspeha ti 

želim.  
 

 

UTRJEVANJE DRU - PRETEKLOST 
 
1. Po vrsti naštej vsa obdobja preteklosti od najstarejšega naprej. 

_______________________________________________________ 

2. Obkroži črko pred pravilnimi  odgovori. 
 

 Gradove so gradili na visokih in težko dostopnih mestih zaradi 

a) lepšega razgleda po pokrajini. 

b) lažje obrambe pred napadalci. 

c) svežega zraka. 

 

 V katerem obdobju je človek odkril ogenj? 

a) V srednjem veku. 

b) V kameni dobi . 

c) V dobi kovin. 

 

 Že v rimskih časih so na našem ozemlju obstajala mesta: 

a) Koper, Gorica, Piran. 

b) Postojna , Bled, Laško. 

c) Ljubljana, Celje, Ptuj. 

 

 Katere besede še označujejo besedo plemič? 

a) Graščak, zemljiški gospod, grajski gospod. 

b) Grajski gospod, tlačan, gospod Bean. 

c) Graščak, meščan, grajski gospod. 



 
 

 
3. Preberi besedilo in na črto zapiši, o katerem zgodovinskem obdobju govori. 

 
 
Zaslišali so se zvoki instrumentov potujočih glasbenikov, saj je gospodar s svojo gospo 

prirejal zabavo v čast svojim gostom. Medtem so v grajski kuhinji pripravljali slastne jedi, 

vitezi pa so se pripravljali na turnir. 

_________________________________ 

 

V jami, obdani z živalskimi kožami, je plapolal ogenj, ki je ogreval tamkajšnje prebivalce in 

odganjal zveri. Na ognju so pripravili obilen obrok, tako, da je družina sita legla k počitku.  

_______________________________ 
 

 

Možje so se lotili oranja njive, ženske pa so po napornem delu postregle obed v glinenih 

posodah. 

________________________________ 

 

Cesar si je z zanimanjem ogledal gladiatorski boj, nato pa se je sprostil v termah. 

________________________________ 

 

4. Ali veš, v katerem obdobju sem živel? 
         V prvi stolpec napiši črko obdobja, v katerem so živeli prebivalci, ki so 

         omenjeni v  posameznih povedih. 
A. Kamena doba 
B. Doba kovin 

C. Stari vek 
D. Srednji vek 

 

 

 Pisal sem v latinici. 

 Sodeloval sem pri izgradnji akvaduktov in amfiteatrov.. 

 Grajskemu gospodu sem bral, saj je bil nepismen. 

 S pestnjakom sem lovil in se branil. 

 Ker sem plemiška žena, lahko nosim draga in razkošna oblačila ter zlata okrasja.  

 Zakuril sem prvi ogenj. 

 Gospodu sem moral dati del svojega pridelka, čeprav sem zanj vse dni trdo delal. 

 Izdeloval sem železne sekire in kladiva. 

 
 



5. Razloži pomen besed ter napiši, v katero obdobje sodi.  
 

 Obdobje Kaj pomeni ? 

 
TRŽNI  DAN 

  

 
KAMNITA 
SEKIRA 

  

 
MOSTIŠČE ali 
KOLIŠČE 

  

 
LEGIONAR 

  

 
TLAKA 

  

 
KMEČKI UPOR 

  
 

 

6. ODGOVORI NA VPRAŠANJA 
 

 Razmisli, zakaj je bil ogenj pomembno odkritje za ljudi? Naštej in opiši 3 
stvari. 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Rimljani so našemu ozemlju vladali skoraj 500 let.   

Kaj od tega, kar so oni poznali, uporabljamo še danes? (Napiši štiri stvari.)  
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REŠITVE 
1. Obdobja preteklosti so: kamena doba, dobe kovin, stari vek, srednji vek, novi vek in 

sodobnost. 
2. Gradove so gradili na visokih in težko dostopnih mestih zaradi lažje obrambe pred 

napadalci. 
Človek je ogenj odkril v kameni dobi.  
Že v rimskih časih so na našem ozemlju obstajala mesta Ljubljana, Celje, Ptuj. 

Besedo plemič označujejo še besede graščak, zemljiški gospod in grajski gospo 
3.   

. srednji vek  (grajska kuhinja, vitezi) 

. kamena doba (jama, ogenj, živalske kože) 

. dobe kovin (oranje, glinena posoda) 

. stari vek (cesar, gladiatorski boji, terme) 
4.   

C STARI VEK Pisal sem v latinici. 

C STARI VEK Pomagal sem pri izgradnji akvaduktov in amfiteatrov. 

D SREDNJI VEK Grajskemu gospodu sem bral, saj je bil nepismen. 

A KAMENA DOBA S pestnjakom sem lovil in se branil. 

D SREDNJI VEK Ker sem plemiška žena, lahko nosim draga in razkošna oblačila ter zlata 

okrasja.  

A KAMENA DOBA Zakuril sem prvi ogenj. 

D SREDNJI VEK Gospodu sem moral dati del svojega pridelka, čeprav sem zanj vse dni trdo 

delal. 

B DOBE KOVIN Izdeloval sem železne sekire in kladiva. 

5.  

 Obdobje Kaj pomeni ? 

 
TRŽNI  DAN 

SREDNJI VEK Dan v tednu, ko so v mestih lahko imeli tržnico, kjer so 
obrtniki, trgovci in kmetje lahko prodajali svoje izdelke in 
pridelke. Ta dan je določil zemljiški gospod. 

 
KAMNITA 
SEKIRA 

PRAZGODOVINA, 
KAMENA DOBA 

Sekira iz kamna, ki so jo uporabljali praljudje. 

 
MOSTIŠČE ali 
KOLIŠČE 

PRAZGODOVINA, 
DOBE KOVIN 

Naselje na kolih, oziroma mostovih, praljudje so ga 
zgradili na vodi in močvirnih tleh.  

 
LEGIONAR 

STARI VEK Rimski vojak. 

 
TLAKA 

SREDNJI VEK Neplačano prisilno delo kmetov za zemljiškega 
gospoda. 

 
KMEČKI PUNT 

SREDNJI VEK Kmečki upor; kmetje so se graščakom upirali, ker  so 
jih izkoriščali (prisilno delo, dajatve) 

6.  
Ogenj je pračloveku zelo olajšal življenje; hrano si je lahko spekel, z ognjem si je svetil in 

se grel, z njim se je tudi branil. 
7.  
Iz časa Rimljanov še danes poznamo: rimske številke, pisavo latinico, vodovodno 

napeljavo, kanalizacijo in centralno ogrevanje. 
 

 



 


