Navodila za šolsko delo, 16. 3. 2020
2. DRU
V učbeniku poišči poglavje Časovni trak zgodovine. Preberi ga. Nato pa te
povabim k izzivu – izdelaj svoj časovni trak z naslovom Moje prvo desetletje.
Vanj vključi vse najpomembnejše dogodke tvojega prvega desetletja. Ne pozabi
dogodkov opremiti tudi z letnicami. Oblika časovnega traku je prepuščena tebi.
Pri tem si pomagaj tudi s prilogo. Ta se vsebinsko navezuje na zgoraj omenjeno
poglavje.
Svoj izdelek zloži in prilepi v zvezek za družbo. Nato ga fotografiraj s telefonom
in mi fotografijo pošlji po e-pošti na naslov: matija.purkat@guest.arnes.si. V
sporočilo vključi tudi svoj komentar (pomisleki, na kaj si še posebej ponosen/na …). Rok za pošiljanje je 19. 3. 2020.
Zatem sledi navodilom v prilogi – oblikoval/-a boš še zapis v zvezku.
PRILOGA

Družba, Časovni trak zgodovine človeštva
Življenje človeka se prične z njegovim rojstvom, konča pa s smrtjo. V svojem življenju gre
človek skozi različna življenjska obdobja:





Obdobje otroštva (od rojstva do 10. leta).
Obdobje mladosti (od 10 do 20 let).
Obdobje odraslosti (od 20 do 70 let).
Obdobje starosti (od 70 let naprej).
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Zgodovinska obdobja človekovega življenja lahko ponazorimo s časovnim
trakom (grafična ponazoritev trajanja nekega obdobja). S časovnim trakom si
lažje predstavljamo trajanje zaporedja nekega obdobja.

Časovni trak zgodovine

Zgodovinarji so izdelali časovni trak zgodovine.
Odpri učbenik na str. 72 in si oglej časovni trak zgodovine.
Dolgo obdobje zgodovine od začetkov človeštva do prihoda Rimljanov v naše
kraje imenujemo prazgodovina. Najdaljša doba prazgodovine je kamena doba,
ki je trajala milijon let. Kameni dobi sledijo dobe kovin: bakrena, bronasta in
železna.
V učbeniku na str. 72 do vključno 74 preberi besedilo.
 V zvezek z barvnim svinčnikom napiši naslov in preriši spodnji časovni
trak zgodovine.
ČASOVNI TRAK ZGODOVINE
Doba kovin
Kamena doba

Bakrena doba

Bronasta doba

Železna doba

 V povedi razloži pojme: Zgodovina, prazgodovina, mamut, bizon.

