
 

NALOGA 

KRATEK PREGLED RAZVOJA PISAVE NASPLOH IN RAZVOJA SLOV. PISAVE 

Dijak prebere poglavja v učbeniku, v pomoč mu je tudi priporočena spletna stran, na 

kateri odgovori na vsa vprašanja in reši naloge, nakar vloži v svoj listovnik sestavek, 

v katerem odgovori na naslednja vprašanja. 

1. Kaj o pisavah že veš? 

2. Ali ste pri umetnosti tudi govorili o pisavah? 

3. Si se že kdaj srečal s kakšno pisavo, ki je pritegnila tvojo pozornost? 

4. Kaj je pisava? 

5. Katera je bila prva stopnja v razvoju pisave? Kateri material je človek pri tem 

uporabljal? Kakšen je bil njegov namen? 

6. Kdaj je nastala slikovna pisava in kaj je zanjo značilno? 

 Ali jo še danes kje uporabljajo?  

7. Zakaj so nastali ideogrami, ki so podlaga za pojmovno pisavo? 

8. Kako se je pojmovna pisava razvijala naprej? 

9. Kdaj in kje se je pojavila glasovna pisava? 

10. S čim zapisujemo glasove? 

11. Kdaj je nastala grška pisava? Koliko črk je imela? 

12. Na osnovi česa in kdaj je nastala latinica? 

13. Kaj pomenita pojma minuskula in majuskula?  

14. Od kdaj je imela latinica 23 črk? 

15. Kdaj je nastala karolinška minuskula in kje ter kdaj je bila pri nas uporabljena? 

16. Po kom je dobila ime? 

17. Katera je naslednja stopnja v razvoju pisave in je nastala v 15. stoletju? 

18. Ali je Trubar v svoji prvi knjigi tudi uporabljal karolinško minuskulo? 

19. Kdaj smo Slovenci dobili svojo pisavo? Kdo in kdaj jo je uzakonil ter s katerim 

delom? Kako jo imenujemo in koliko časa smo jo uporabljali? Ali je bilo možno 

z njo zapisati vse glasove?  

20. Do kdaj smo to pisavo Slovenci uporabljali? Zakaj je prišlo do črkarske 

pravde? Ali je gajica, ki jo uporabljamo danes, popolna pisava? 

21. Katere pisave poleg latinice še uporabljamo v Evropi? 

Kaj si si od obravnavnega najbolj zapomnil? Kaj najlažje in kaj najtežje? 

Ali bi obravnavano snov lahko povezal s še kakšnim drugim šolskim predmetom? 

Kaj se ti je pri snovi zdelo zanimivo? Si zadovoljen s svojim izdelkom? 

 

 



 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 3 ure 

Standardi znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro (+ rdeče) Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno (+ modro + rdeče) Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

 

Vir: Na pragu besedila 1 (2008-posodobljena izdaja). Založba Rokus-Klett, d. o. o. Lj. 

  

 


