Zgodovina 8
Knjižnična informacijska znanja (KIZ)
Informacijsko-komunikacijska
tehnologija (IKT)

VLOGA TISKA
Z

RAČUNALNIKOM

Ime in priimek:

__________________________________

Razred:

____________

Datum:

__________________

Natančno preberi
naloge in jih pravilno
reši. Želim ti veliko
uspeha.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA. POMAGAJ SI S SPLETNO STRANJO:
http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/OSTALO/ucnogradivo.html - ZGODOVINA/8/VLOGA TISKA
Pri Mali enciklopediji sporazumevanja uporabi naslednja poglavja: PRAZGODOVINA,
MEZOPOTAMIJA, EGIPT, KITAJSKA, EVROPA SREDNJI VEK IN EVROPA RENESANSA.

1. Naštej 3 načine sporazumevanja v prazgodovini.

2. Prvi ohranjeni zapisi sporočil so _______________ _________________.

3. Pisava iz Mezopotamije se je imenovala ________________. Sumerci so pisali na
______________ _____________.
Kako so to počeli?

4. Kako imenujemo pisavo starih Egipčanov? _________________________

5. Na kakšno pisno podlago so pisali stari Egipčani?

6. Okrog leta 1500 pr. n. š. so Feničani iznašli ________________ in začeli
uporabljati __________________ ________________.
7. Kdaj so na Kitajskem izdelali prvi papir? __________________________

8. V Evropi so v srednjem veku poleg papirusa za pisno podlago začeli uporabljati
_________________.
Veš iz česa je? _____________________________________

9. __________________ so v skriptorijih prepisovali tekste na roko.
Katere so bile slabosti takšnega prepisovanja? Napiši 2 slabosti.

10. Kdo in kdaj je izumil prvo stiskalnico za tiskanje? ____________________

11. Naštej 4 postopke pri tiskanju z Gutenbergovo stiskalnico.

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
Vir: www.memo.fr

12. Kakšne črke je uporabljal? ________________________________

13. V čem je bila prednost njegovih črk pred lesenimi?

14. Katera je bila prva tiskana knjiga? Kdaj je bila natisnjena?

15. Kateri sta bili prvi tiskani knjigi v slovenskem jeziku?
Katerega leta sta bili natisnjeni?

16. Kaj vse so poleg knjig še tiskali? Naštej 3 primere.

17. Kakšne so bile posledice izuma tiska? Napiši 3 posledice.

Pojdi v šolsko knjižnico. Pozorno poslušaj knjižničarko. Pokazala ti bo knjige, o njih povedala
veliko zanimivosti in ti pomagala odgovoriti na zadnja vprašanja.

18. Imenuj knjige, ki so bile predstavljene.

19. Kaj je o knjigah povedala knjižničarka. Napiši 3 posebnosti.

20. Kaj prikazuje slika? Odgovori.
a) Kako se s tujko imenuje takšna črka?
_______________________________
b) Kje v knjigi so jo uporabili?
_______________________________

Vir: Biblija, OŠ Laško

c) Imenuj knjigo iz katere je preslikana ta črka.
Knjigo si pazljivo oglej.
_______________________________

