POUK NA DALJAVO: 19.10. – 23.10.2020
Predmet: ZGODOVINA
Število ur pouka: 1
Razred: 6. B

Splošna navodila:
Spodaj navedeni spletni naslovi naj vam služijo za boljše razumevanje učne snovi, poglabljanje znanja
o obravnavani učni snovi ter za preverjanje in utrjevanje znanja. Uporabni spletni naslovi so:
-

https://www.irokus.si/
https://www.ucimte.com/
https://www.ucimse.com/
http://radoved.si/vsebine#zgodovina
http://egradiva.gis.si/web/guest/domov

Poleg zgoraj omenjenih dodatnih možnosti naj učenci pri pouku na daljavo uporabljajo zvezke (zapis
učne snovi) ter samostojne delovne zvezke za geografijo (prebiranje besedila in reševanje nalog o
obravnavani tematiki).
Učenci naj natančno preberejo in upoštevajo navodila za delo (preberi, napiši/prepiši, označi …).

NAVODILA ZA DELO
Učna tema: BELEŽENJE ČASA V PRETEKLOSTI
Datum: sreda, 21.10.2020
Navodila:
1. Učenci v zvezek napišejo naslov Beleženje časa v preteklosti.
2. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 15, Zakaj uporabljamo koledar).
3. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Zakaj uporabljamo koledar).
4. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 16, Zakaj živimo v 21. stoletju).
5. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 17, 2. naloga).
6. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Krščansko štetje let).
7. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 18, 4. naloga).
8. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Zgodovinska obdobja).
9. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 18).

ZAPIS UČNE SNOVI

ZAKAJ UPORABLJAMO KOLEDAR
Koledar nam omogoča orientacijo v času, saj nam pove katero leto, mesec in dan je danes.
Koledarje so izdelali ljudje že pred davnimi časi, temeljili pa so na opazovanju vesoljskih teles
– npr. Lune in Sonca.
Julij Cezar je v 1. stoletju pr. Kr. prenovil koledar - julijanski. Papež Gregor XIII. je leta 1582
uvedel nov koledar, gregorijanski koledar, ki je še danes v veljavi v večini dežel po svetu

KRŠČANSKO ŠTETJE LET
Leto 1492 → številka 1 so tisočice, številka 4 so stotice, številka 9 so desetice, številka 2 so
enice
Vedno, ko letnici (npr. 1492) določamo tisočletje, stoletje ali desetletje prištejemo številko 1!
Primer:
1492 n. št.
➔ to je 2. tisočletje n. št. (ker je 1 + 1 = 2)
➔ to je 15. stoletje n. št. (ker je 14 + 1 = 15)
➔ to je 150. desetletje n. št. (ker je 149 + 1 = 150)

ZGODOVINSKA OBDOBJA
Zgodovinska obdobja so:
• PRAZGODOVINA od 3,5 milijonov pr. Kr. do 4000 pr. Kr.
• STARI VEK: od 4000 pr. Kr. do 476 po Kr.
• SREDNJI VEK: od 476 do 1492
• NOVI VEK: od 1492 do 1900
• MODERNA DOBA

