
RAZISKOVANJE 
PRETEKLOSTI
KAJ SE JE ZGODILO NEKOČ, 
PRED 100 LETI ALI VČERAJ. 



KAJ IZ PRETEKLOSTI 
ČLOVEŠTVA TE 
ZANIMA?

V ZVEZEK NAPIŠI TRI 
VPRAŠANJA!!!



Prepis:

KAKO SE IMENUJE VEDA, 
KI PREUČUJE 
PRETEKLOST 
ČLOVEŠTVA?

 Odgovor je napisan v šifrah. 
Vsaka številka se navezuje na 
eno črko v abecedi, npr. 1 = A.

 Razvozlaj šifro in jo napiši  kot 
naslov.

 24  8  16   5  16  23  10  15  1



Prepis: 
KJE LAHKO 
VIDIM 
SLEDOVE 
PRETEKLOSTI?

 USTNI   VIRI                       PISNI   VIRI                         MATERIALNI  VIRI

- LJUDSKE PRAVLJICE
- LJUDSKE PRIPOVEDKE
- LJUDSKE PESMI
- ŠEGE IN OBIČAJI
- NAREČJA,…

ZAPISI
KNJIGE
DOKUMENTI,…

PREDMETI
DENAR
ZGRADBE,
…



KDO SE UKVARJA S 
PREUČEVANJEM 
PRETEKLOSTI

 ZGODOVINAR

 ARHEOLOG

 KUSTOS

 ARHIVAR,  ...…



KDO JE
ZGODOVINAR? 

 Prepis: ZGODOVINAR JE ČLOVEK, KI PREUČUJE PRETEKLOST 
ČLOVEŠTVA – ZGODOVINO. 

 LOČITI MORA RESNIČNOST OD NERESNIČNOSTI IN 
DOGODKOM POSTAVITI ČASOVNI OKVIR. 



KDO JE 
ARHEOLOG?  Oglej si posnetka:

 https://www.youtube.com/watch?v=6l8Vc-EHcrg&t=2s

 https://www.youtube.com/watch?v=EIILPi6H49E

 V zvezek družbe zapiši, kdo so arheologi in kaj delajo.

https://www.youtube.com/watch?v=6l8Vc-EHcrg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EIILPi6H49E


KDO JE 
KUSTOS? 

 prepis:

 Kustos skrbi za hranjenje muzejskih predmetov v zbirki. Spremlja 
njihovo stanje v depojih, na razstavah in pri njihovi prenosih, 
prevozih ali spremembah pogojev hranjenja. Najpogosteje dela v 
muzeju 



KDO JE
ARHIVAR?

 prepis:

 Arhivar zbira, prevzema, ureja, pregleduje, ocenjuje, popisuje, 
kategorizira in digitalizira arhivsko gradivo (dokumenti, stari 
zapisi,..). Pripravlja ga za uporabo raziskovalcem, znanstvenikom, 
študentom in drugim. 



KJE HRANIMO
ZGODOVINSKE
VIRE?

 Oglej si posnetek:

 https://www.youtube.com/watch?v=7RnC22B2h5I

 Katere zgodovinske vire si na posnetku opazil?

https://www.youtube.com/watch?v=7RnC22B2h5I


MUZEJI

 Prepis: Po vsem svetu se predmeti iz zgodovine hranijo v muzejih. 
Poznamo več vrst muzejev. Delimo jih na arheološke, 
zgodovinske, etnografske, naravoslovne, umetnostne,…

 V Kopru imamo Pokrajinski muzej, ki je vse to hkrati.

 Privošči si virtualni sprehod po muzeju in v zvezek družbe napiši, 
kaj se ti je zdelo najbolj zanimivo:

 http://virtual.pokrajinskimuzejkoper.si/

http://virtual.pokrajinskimuzejkoper.si/


KNJIŽNICE
ARHIVI
CERKVE,…

 prepis: 

 V knjižnicah hranijo stare knjige v posebnih oddelkih, ki niso na 
voljo vsakomur.

 Arhiv hrani stare dokumente (spričevala, osebne dokumente, 
krstne, poročne knjige,…)

 Cerkve hranijo stare svetopisemske zapise, predmete za cerkvene 
obrede, …

 Ustni viri pa potujejo iz roda v rod. Prisluhni venčku ljudskih pesmi. 
https://www.youtube.com/watch?v=5eDLErNsY3Y

 Kraji sami so lahko hramba zgodovinskih virov (palače, spomeniki, 
vodnjaki,..)

https://www.youtube.com/watch?v=5eDLErNsY3Y


ZA KONEC PA
ŠE

 Za uvod v zgodovino si oglejte še zabavno predstavitev slovenske 
preteklosti.

 https://www.youtube.com/watch?v=SsK8R0Y-Ads

https://www.youtube.com/watch?v=SsK8R0Y-Ads

