Zgodovina 6. razred

Pozdravljeni šestošolci,

verjamem, da ste kar se da dobro. Pred nami pa je zadnji delovni teden v aprilu. Tudi ta teden bomo
namenili utrjevanju ter preverjanju znanja.
S prvo nalogo boš utrdil snov celega leta, s kvizom pa še dodatno utrdil in preveril poglavje izumov in
iznajdb. Vprašanja in odgovore pri prvi nalogi si smiselno zapiši v zvezek. Pri reševanju spletnega kviza
sedaj že veš, da se vpišeš s prvo črko imena in priimka ter razredom. Napačna, žaljiva in neprimerna imena
bodo izbrisana.

Nalogo in kviz reši, da preveriš svoje dosedanje znanje. Ugotovil boš, da že vse znaš, ali pa da ti katere
učne snovi še delajo preglavice.

Za vse informacije ter vprašanja sem dosegljiv na: zgodovina.zalec@gmail.com .

Lepe in prijetne prvomajske praznike.

Martin M.

Zgodovina 6. razred
PREVERJANJE in UTRJEVANJE ZNANJA 6. RAZRED

1) Preberi besedilo, uporabi svoje znanje ter reši nalogo.
Zaslug za izum telefona naj bi imelo več ljudi, prvi pa je leta 1876 patent za izum telefona prijavil
Alexander Graham Bell, slednji je pogosto naveden kot edini izumitelj. Prve naprave uporabne za
prenos signala so bile razvite že leta 1849, vendar je šele 2. junija 1875 Bellu, kot prvemu, uspel prenos
glasu. (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Telefon, pridobljeno 15. 4. 2020)








Kdo je prvi prijavil izum telefona?
V katerem tisočletju, stoletju in desetletju je bilo to?
V katero zgodovinsko obdobje spada ta letnica?
Kdaj je učitelj pridobil podatek o izumu telefona?
V katero stoletje tisočletje ter desetletje in zgodovinsko obdobje spada ta datum?
Kakšne vrste vir je tvoj sorodnik prenesel preko telefona tvojim staršem, če jim je zapel
pesmico za rojstni dan?
Primerjaj telefon v 19. stoletju ter telefone, ki jih imamo danes.

2) Za ponovitev, preverjanje in utrjevanje poglavja izumov in iznajdb reši
kviz!
Pravila so ista kot prejšnje tedne. Prijavi se samo z začetnico svojega imena, priimka
ter razredom. Vsa ostala imena bodo izbrisana.

Kviz je dostopen na: www.quizizz.com/join?gc=724850
ali pojdi na joinmyquiz.com in vtipkaj kodo: 724850

REŠITVE prejšnjega tedna:
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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
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