
20. 5. 2020 

Pozdravljeni, včeraj smo se seznanili z besedilom, ki govori o razvoju konja, sam 

si sestavil miselni vzorec v zvezek, v DZ pa rešil 8 nalog, katerih pravilne rešitve 

si oglej in če si sam rešil drugače, popravi: 

1. naloga: 

Besedilo Razvoj konja je bilo objavljeno v knjigi Konji in konjeniški šport, ki jo je izdala leta 

1998/1998. leta Prešernova družba. 

 

2. naloga: 

Da je bilo izhodiščno besedilo prevedeno sklepam po tem, da jo je napisal tuji avtor (Josée 

Hermsen). 

 

3. naloga: 

Č Da bi bralci izvedeli, kako se je konj skozi stoletja razvijal in spreminjal. 

 

4. naloga: 

V časopisu./V reviji Gea./V učbeniku za geografijo./V učbeniku za naravoslovje./V leksikonu./ 

V knjigi Ivana Sivca Princ na belem konju. 

 

5. naloga: 

V preteklosti so konja primerjali s psom, ker je bil tako velik kot pes (20–45 cm). 

 

6. naloga: 

Konji so se spreminjali zaradi podnebnih sprememb.    DRŽI NE DRŽI 

Srednji prst je pri konjih ostal nespremenjen.     DRŽI NE DRŽI 

Sedanje pasme konj so se razvile iz treh vrst konj.     DRŽI NE DRŽI 

Toplokrvni konji so potomci močno grajenih konj osrednje Evrope. DRŽI NE DRŽI 

Razlike med toplokrvnim in hladnokrvnim konjem skoraj ni.   DRŽI NE DRŽI 

 

Srednji prst pri konjih se je razvil v današnje kopito.  

Sedanje pasme konj so se razvile iz dveh vrst konj. 

Hladnokrvni konji so potomci močno grajenih konj osrednje Evrope. 

 

7. naloga: 

Po smislu, na primer:  

Kdaj so se pojavili konji? pred mnogimi stoletji 

Od kod izvirajo? iz step in puščav osrednje Azije 

Kako se je konj pri svojem razvoju 

spreminjal? 

manjši zunanji prsti na sprednjih in zadnjih nogah, 

srednji se je razvil v kopito, večji konj, večji možgani, 

sprememba čeljusti 

Kateri vrsti konj sta se razvili? toplokrvni in hladnokrvni konji 

 

 

 



8. naloga: 

Po smislu, na primer:  

Potomec je konj, ki je sorodnik konjev iz preteklosti. 

 

 

Za danes, ti je v DZ ostalo še nekaj nalog, ki jih reši: 

 str. 128-129, od 9. do vključno 13. naloge. 

 

Nasvidenje do naslednje ure  

     Magda Grajš 

 


