POUK NA DALJAVO: 1.2. – 5.2.2021
Učitelj: Rok Vengar (rok.vengar@guest.arnes.si)
Predmet: ZGODOVINA
Število ur pouka: 1
Razred: 6. A

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 zgodovino (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: GRADBENIŠTVO V ČASU STARIH GRKOV IN RIMLJANOV
Datum: sreda, 3.2.2021
Navodila:
1. Učenci pogledajo posnetek o gradbeništvu v času Grkov in Rimljanov:
https://www.youtube.com/watch?v=NGfJq74-GEo.
2. Učenci v zvezek napišejo naslov Gradbeništvo v času Grkov in Rimljanov.
3. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 43, Čemu je služila akropola).
4. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Grki).
5. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 44, 2. naloga).
6. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 44, Zakaj so Rimljani gradili amfiteatre).
7. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Rimljani).
8. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 45, 3. naloga).
9. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 46, 5. naloga).
10. Učenci zapisano učno snov slikajo in oddajo v spletno učilnico (ZGODOVINA 6 → DOMAČA
NALOGA → 6.A razred (13. teden)).

ZAPIS UČNE SNOVI

GRKI
Grki so živeli v majhnih mestnih državicah, imenovanih polisi (Atene, Šparta, Troja …). Vse
pomembnejše zgradbe so bile postavljene v mestih: agora (osrednji trg), akropola (svetišča
bogovom, kjer so hranili tudi zaklade), gledališče …

RIMLJANI
Rimljani so bili odlični v gradbeništvu. Gradili so:
-

amfiteatre (za množične igre, športna tekmovanja, zabavo in krvave boje z
gladiatorji),
terme (kopališča),
viadukte (mostovi),
akvadukte (vodovodi),
forume (trg, osrednje zbirališče meščanov),
ceste (za hitre vojaške premike),
palače, svetišča, sodišča, trgovine, hiše …

