
ČETRTEK - rešitve 

SLJ – Ekonomsko propagandno besedilo 

Kar nekaj izdelkov sem dobila že v vpogled. Tisti učenci ste/so to naredili mojstrsko. Mene so v nakup oz. 

ogled prepričali. 

DRU – Povezani smo z vsem svetom 

POVEZANI SMO Z VSEM SVETOM 

 

Stvari, ki jih uporabljamo, in hrana, ki jo uživamo, pogosto naredijo dolgo pot, preden 

pridejo do nas. 

Izberi si eno stvar, ki jo vsakodnevno uporabljaš, in eno kupljeno živilo. 

a) Poišči podatek, kje sta bila narejena oz. pridelana. 

 
STVAR:  tipkovnica 
 

IZDELANA: Kitajska 

ŽIVILO: Liebnitz minis choco 
 

IZDELANO/PRIDELANO: Nemčija 

b) Na zemljevidu sveta poišči državi, iz kateri prihajata stvari, ki si ju navedel. 

 

c) S pomočjo merila izračunaj, kolikšno pot sta prepotovali, preden sta prišli do nas. 

 

Slovenija (Ljubljana) – Kitajska (Peking)  = 9 785 km 

Slovenija (Ljubljana) – Nemčija (Berlin) = 993 km 

 

d) Zakaj pridelke, izdelke uvažamo iz drugih držav? 

- ker pri nas tega nimamo 

- ker je enaka stvar iz druge dežele cenejša 

 

V zvezek prepiši še modri okvirček na strani 118. 

 

Življenje prebivalcev Slovenije je povezano…. 

 

NIT – Hrano si moramo pridelati 

HRANO SI MORAMO PRIDELATI  

Nisem risala. Pošiljam samo nekaj informacij po posameznih obdobjih: 

a) Pred 40 000 leti 

 V Evropi se je pojavil moderni človek 

 Prve fosilne ostanke so našli v Afriki 

 Bil je lovec in nabiralec; ogenj 



 Odvisen je bil od tega, kar je ujel, zato se je selil za čredami 

 Nabiral je semena različnih rastlin, predvsem žitaric 

 

b) Pred več kot 4 000 leti (obdobje prazgodovine) – kamena doba 

Orodje iz kamna, imeli so harpune, kopje. Lovili so ribe. Uporabljali so lok.  

Rastlinska hrana je bila pomembnejša, zato so začeli saditi in gojiti žitarice – niso se več selili. 

Nastale so prve vasi (okrog več skupin hiš so postavili obzidje). Udomačili so tudi živali. Prva je bila 

volk. 

Počasi so pridelali več kot so potrebovali in razvilo se je trgovanje 

 

c) Pred 100 leti: 

Ročno delo!!! 

Ni traktorja, obračalnika, nakladalke… 

Lanena oblačila (svetla, lahka…ni bilo kopalk 

 


