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CILJI IN KRITERIJI NZD (1) ZD (2) DB (3) PD (4) ODL (5) 

OPIŠE TRAJANJE SVOJEGA 

ŽIVLJENJA 

 

• na podlagi 
slikovnega gradiva 
se orientira v času  

• razvršča slikovni 
material glede na 
starost 

• Ne orientira se v 
času 

• Določi letnico 
rojstva    in eno 
izmed 
naslednjih:  

o  

• Določi letnico 
vključitve v šolo  

• Določi sedanje 
leto 

• Upošteva 
zaporedje 

 

• Določi letnico 
rojstva in dve 
izmed 
naslednjih:                                                   

• Določi letnico 
vključitve v šolo  

• Določi sedanje 
leto 

• Upošteva 
zaporedje 
 

• Določi letnico 
rojstva in eno ali 
eno izmed 
naslednjih:                                                    

• Določi letnico 
vključitve v šolo  

• Določi sedanje 
leto 

• Upošteva 
zaporedje 

• Je narisal svoj 
trak in si z njim 
pomaga 

• Določi letnico 
rojstva                                                   

• Določi letnico 
vključitve v šolo  

• Določi sedanje 
leto 

• Upošteva 
zaporedje 

• Je narisal svoj 
trak in si z njim 
pomaga 

NAŠTEJ VIRE 

DA PRIMER ZA VIR 

• razvrsti in opiše 
različne 
zgodovinske vire,  

• razvrsti vir  v 
zgodovinsko 
obdobje na 
primeru.   

KAJ DELA 

ARHEOLOG/ZGODOVINAR? 

• spozna, kje in kako 
arheologi odkrijejo 
predmete iz 
davnine  

 

• Ne našteje virov 
in primerov 

• Ne ve, kaj dela 
arheolog/zgodo
vinar 

• Našteje vsaj 1 
vir in 1 primer 

• Našteje večina 
virov  

• Da primer 

• Našteje vse vire 
(u, p, m) 

• Da vsa 1 primera 
za vsakega 

• Našteje vse vire 
(u, p, m) 

 

• Da vsa 2 primera 
za vsakega 



KAJ JE RAZLIKA MED 

KAMENO IN KOVISKIMI 

DOBAMI? 

• poišče razliko med 
kameno in 
kovinskimi dobami  
  

• Ne pozna • Pozna z 
nakazovanjem, 
usmerjanjem 

• Pove, da je to 
uporaba 
kamna/kovin 

• Pove, da je to 
uporaba 
kamna/kovin oz 
materiala 

• Pove, da je to 
uporaba 
kamna/kovin oz 
materiala 

• Pojasni da je 
človek 
napredoval 

KAKO SO ŽIVELE PRVE 

ČLOVEŠKE SKUPINE  

• na podlagi 
slikovnega gradiva 
opiše življenje prvih 
človeških skupin in 
ga primerja z 
današnjim 
življenjem  

Slika 

• Ne navede 

Slika 

 

• Omeni vsaj eno 
lastnost ob sliki 
(življenje v 
skupinah ali 
uporabljali 
ogenj ali …) 

Slika 

 

• Omeni vsaj dve 
značilnosti 
(življenje v 
skupinah ali 
uporabljali 
ogenj ali …) 

Slika 

 

• Navede tri 
značilnosti 
povezane z  
(skupino, 
ognjem, 
bivališčem, 
oblačili) 

• Poišče razliko 
med nekoč in 
danes 

 

Slika 

Navede tri 
značilnosti povezane 
z  (skupino, ognjem, 
bivališčem, oblačili) 

• Samostojno 
navede življenje 
v skupinah, 
uporabo ognja 

• Primerja z 
današnjim 
življenjem  

KJE V SLOVENIJI SO ŽIVELI 

MOSTIČARJI? 

• pokaže na 
zemljevidu 
Ljubljansko barje  

OPIŠE ŽIVJENJE 

MOSTIČARJEV. 

• navede posebnosti 
o življenju 
mostiščarjev  

NARIŠE MOSTIČARJE 

• Ni narisal 
koliščarjev in o 
njih ne zna 
ničesar povedati 

• Pokaže narisane 
mostičarje/koliš
čarja 
 

• Pove vsaj eno 
njihovo 
značilnost 

• Pokaže narisane 
mostičarje/koliš
čarja 
 

• Pove vsaj eno 
njihovo 
značilnost 
 

• Ve, da so živeli 
na barju 
 

• Pokaže narisane 
mostičarje/koliš
čarja 
 

• Pove vsaj eno 
njihovo 
značilnost 
 

• Ve, da so živeli 
na barju 

 

• Pokaže narisane 
mostičarje/koliš
čarja 
 

• Ve, da so živeli 
na barju 
 

• Opiše njihova 
bivališča 
 



• nariše mostišča  
OPIŠE PRVA BIVALIŠČA 

LJUDI 

• opiše bivališča 

 

 

 

• Navede, s čim so 
se ukvarjali 

• Navede, s čim so 
se ukvarjali 
 

• Pove v kateri 
dobi so živeli 

OPIŠE ORODJE IN OROŽJE V 

KAMENI DOBI 

OPIŠE OROŽJE IN ORODJE V 

KOVINSKI DOBI 

• opiše orodje in 
orožje   

• Ne pozna orodja • Ve, da je v 
kameni dobi 
kamen, v 
kovinski kovine 

• Ve, da je v 
kameni dobi 
kamen, v 
kovinski kovine 

• Ve, kaj je 
pestnjak 

• Ve, da je v 
kameni dobi 
kamen, v 
kovinski kovine 

• Ve, kaj je 
pestnjak 

• Ve, da so 
izdelovali orodje 
in orožje 

• Ve, da je v 
kameni dobi 
kamen, v 
kovinski kovine 

• Ve, kaj je 
pestnjak 

• Ve, da so 
izdelovali orodje 
in orožje 

• Ve, da so poleg 
kamna, kovin 
uporabljali tudi 
les, glino, kosti 

KDAJ SO PRVIČ UPODOBILI 

UMETNOST? (jame, okrasi 

na situli ali ogrlice)  

 

OPIŠE KOŠČENO PIŠČAL 

s pomočjo slikovnega 

gradiva opiše lokalno 

najdišče. 

 

 

• Ne zna navesti 

• Ne opiše piščali 

• Že v 
prazgodovini 
(kameni dobi). 

• Je piščal. 

• Že v 
prazgodovini, 
natančno v 
kameni dobi. 
Pove, da je 
piščal iz kosti. 
 

• Že v 
prazgodovini 
(kameni dobi)  

• Navede 1  
primer (npr. 
Jame, ogrlice, 
okrasne 
posode). 

• Pove, da je 
piščal iz kosti 
medveda. 

• Že v 
prazgodovini 
(kameni dobi)  

• Navede 2 
primera (npr. 
Jame, ogrlice, 
okrasne 
posode). 

• Pove, da je 
piščal iz kosti 
medveda in da 
je najstarejša 
piščal na svetu. 

KDO SO BILI PRVI 

PREBIVALCI NA NAŠIH 

TLEH? 

• Ne zna • Omeni vsaj ene 
Ilire ali Kelte 

• Navede Ilire in 
Kelte 

• Navede Ilire in 
Kelte 

• Pove, da so 
živeli ob rekah, 

• Navede Ilire in 
Kelte 

• Pove, da so 
živeli ob rekah, 



• ve, da so bili Iliri in 
Kelti prvi stalni 
prebivalci 
današnjega 
slovenskega 
ozemlja  

•  

ogradili so se z 
gradišči 

• Pove, da so bili 
Kelti bojevniki in 
da so oblikovali 
kovine 

ogradili so se z 
gradišči 

• Pove, da so bili 
Kelti bojevniki in 
da so oblikovali 
kovine 
 

OPIŠE SITULO. 

• ob slikovnem 
gradivu opiše situlo  

 

• Je ne opiše • Pokaže narisano 
v zvezku 

• Ve, da je to 
posoda  

• Ve, da je to 
posoda 

• Uporablja se pri 
obredih 

• Prikazuje 
življenje ljudi in 
živali 

• Ve, da je to 
posoda 

• Uporablja se pri 
obredih 

• Prikazuje 
življenje ljudi in 
živali 

• Je iz brona in iz 
obdobja 
kovinskih dob 

V SKLADU S SVOJIM ZNANJEM BOŠ OCENJEN. Oceno izveš v PETEK. 


