Pozdravljeni učenci/ke DPZG-dodatnega pouka zgodovine –
TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE.
Najprej nekaj obvestil!

Predvideni datum šolskega tekmovanja je 8. 12. 2020. Vendar so me obvestili
ZRSS- Zavod republike Slovenije za šolstvo-da tekmovanje iz zgodovine
prestavljajo.!!!!!!!!!!!!! KDAJ BO TEKMOVANJE POTEKALO IN KAKO
NAM BODO SPOROČILI.

Zato imamo še več časa za priprave. Prosim vas, da si literaturo preberete kot
vam naročim. Sam pa se bom potrudil, da vam oblikujem vprašanja in razložim
v krajšim predavanjih.

DATUM: 27.11. 2020

Do naslednjega tedna preberite literaturo od str.21 MOČ ŽELEZA do str.81
VOJŠČAK IZ VAČ.

VPRAŠANJA
Vprašanja se nanašajo za str. 12-20 v literaturi!

MED SREDOZEMLJEM IN SREDNJO EVROPO

1. V čem se kaže začetek železne dobe?

2. Katerih 5 kulturnih skupin razlikujemo v Sloveniji? Imenuj jih in pokaži na
zemljevidu na str. 12.
3. V čem se razlikujeta zahodni in vzhodni del v pokopu?
4. Kakšna grobišča so bila značilna za Štajersko, Koroško in Pomurje?
5. Komu so bila sorodna?
6. Kako so pokopavali na Dolenjskem, Beli krajini, Zasavju in Posavju?
7. Za kakšen pokop družine gre pri tej zadnji skupini?
8. Kje je prestiž (bogastvo) grobov manj poudarjeno?
9. V čem se ločijo pokopi?
10. Kam se razširi identiteta iz Mosta na Soči? Bohinjski kot in zahodni del
Notranjskega podolja
11. Ali materialni viri za to obdobje lahko pojasnijo etnično pripadnost brez
pisnih virov?
12. Kdaj se pojavijo najstarejši dokazi pismenosti na ozemlju Slovenije?
13. S katerim jezikovnim področjem sta povezana posoška in notranjska
skupina? Veneti-jezik venetščina.
14. Kako je bilo jezikovno razdeljeno današnje ozemlje Slovenije v halštatu?
a) zahodni del- venetski civilizaciji
b) vzhodni del-panonskim civilizacijam
15. Kako se loči delitev pokopov v Sloveniji?
a) zahod Slovenije-žganega na planih grobiščih
b) vzhodni del- pod gomilami
16. Vprašanje sl. 5/str 15. Kako je halštatsko obdobje dobilo ime?
17 . Kako razširjena je bila halštatska kultura? Oglej si sliki na str. 14 in 15.!
18. Oglej si sliko na str. 16, kaj opaziš? Kje je to? Debela griža pri Volčjem
gradu.

ŽELEZNODOBNA POKRAJINA (str. 17)
1. Kaj je omogočilo preživetje in vzpon posameznih skupnosti?

2. Kakšna naselja so obstajala?
3. Kako so potovali ljudje?
4. Od česa je bila odvisna vzpostavitev naselja?
a) naravni viri,
b) strateški položaj,
c)vloge v trgovini na dolge razdalje.
5. Kako se imenuje najznačilnejša naselbina v halštatu ? Gradišče
6. Opiši ga?
7. Kakšne rastline so gojili ljudje?
8. Katere živali so vzrejali?
9. Katera umetnost nam prikazuje te živali? SITULSKA UMETNOST
10. Katere kovine so izkoriščali?
11. S čim so talili železovo rudo? LESNO OGLJE
12. Analiziraj graf in diagram o vrstah živali?
13. Kako so skenirali površje na sl. 8/str.19?
14. Kaj kažejo posnetki predvsem spodaj ? Na izrabo tal , poljska razdelitev,
ceste.
15, Na str. 20 vidite Gradišče nad Knežakom še na sliki?

