
 

ZGODOVINA 6  - 2.teden (23. 3. -27. 3. 2020) 

Pozdravljeni učenci, upam da ste vsi dobro ter da ste se uspešno lotili nalog. Prav tako upam, da ste 

izkoristili lepo vreme ter preživeli čim več časa na sončku. Ta teden nadaljujemo z delom od doma.  

Narejene naloge preteklega in tega tedna mi boste poslali v pregled. To storite tako, da poslikate s 

telefonom zapis snovi v zvezku in mi pošljete na moj mail anita.vrtin@gmail.com najpozneje do petka, 

27. 3. 2020. Prav tako sem vam na voljo če potrebujete kakšno pomoč. V kolikor nimate možnosti 

oddati naloge na ta način, jih pridno delajte in jih prinesite na naše prvo srečanje v šolo. 

 

V zvezek si zapišite naslov IZNAJDBE V SREDNJEM IN NOVEM VEKU. Nato pa si za obravnavo nove 

učne snovi preberite zapis v učbeniku na straneh 50 in 51 in v zvezek prepiši vprašanja in nanj tudi 

odgovori: 

1. V srednjem veku se je v Evropi razširila uporaba energije vode; voda je poganjala kolo, ki je 

dalje poganjalo druge naprave. Navedi kje vse so uporabljali vodno kolo. Navedi slabosti  in 

prednosti vodnih mlinov. 

2. V času, ko je Evropa spoznavala koristi vodnega mlina, so na Kitajskem izumili  kar nekaj 

pomembnih stvari. Izpiši si te izume in navedi njihov pomen. 

3. Največja iznajdba 18. stoletja je bil parni stroj, ki ga je izumil James Watt. Iznajdba parnega 

stroja v 18. stoletju je pomenila začetek nove dobe. Pojasni zakaj. Kje vse so parni stroj 

uporabljali? 

 

4. Parni stroj je poganjal tudi parno lokomotivo. Železnica se je zelo hitro 

razširila po celotni Evropi. Prevoz je postal hitrejši in cenejši. V zvezek 

nariši skico prve lokomotive, ki je v učbeniku na strani 51.  

 

Oglej si tudi  

https://www.youtube.com/watch?v=QXBwzC4JYC0 . 

 

 

5. Novosti so se pojavile tudi na področju komuniciranja. V 18. st. so izumili telegraf, v 19. st. pa 

pisalni stroj, fotokopirni stroj, telefon in fotoaparat.  

Opiši, kako je uporaba telefona spremenila način komunikacije. 

 

 

 

 

Za ponovitev in utrjevanje znanja o izumih v srednjem in novem veku lahko po želji rešiš na iRokusu  

v samostojnem delovnem zvezku RAZISKUJEM PRETEKLOST vajo 3 na strani 67. Različne naloge lahko 

najdeš tudi na https://www.ucimse.com/  in  https://interaktivne-vaje.si 

 

Dodatno delo (po želji): Na spletu poišči še več izumov Kitajcev in jih izpiši.  Lahko si pogledaš na spletu 

naslednje videoposnetke: https://www.britannica.com/video/180124/James-Watt-steam-engine 

(James Watt) 

Na paro je deloval tudi prvi avtomobil: https://www.youtube.com/watch?v=ws-Kp2aLcEc                             

https://www.youtube.com/watch?v=wr1MELVd0L4 
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