POUK NA DALJAVO: 1.2. – 5.2.2021
Učitelj: Rok Vengar (rok.vengar@guest.arnes.si)
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 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: CERKVE IN SAMOSTANI
Datum: sreda, 3.2.2021
Navodila:
1. Učenci pogledajo posnetek o cerkvah in samostanih:
https://www.youtube.com/watch?v=lKjemMaYq_s.
2. Učenci v zvezek napišejo naslov Cerkve in samostani.
3. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 50, Čemu so služile cerkve).
4. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Čemu so služile cerkve).
5. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 50, Zakaj so nastali samostani).
6. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 51, 7. naloga).
7. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Zakaj so nastali samostani).
8. Učenci v zvezek prepišejo pojme iz SDZ (str. 52).
9. Učenci zapisano učno snov slikajo in oddajo v spletno učilnico (ZGODOVINA 6 → DOMAČA
NALOGA → 6.B razred (13. teden)).

ZAPIS UČNE SNOVI

ČEMU SO SLUŽILE CERKVE
Cerkve so namenjene obredom čaščenja Boga in skupni molitvi. V Evropi so se pojavile že v
antiki, njihova gradnja pa se je razširili v srednjem veku (širjenje krščanstva).
Cerkve najdemo v vaseh (majhne, preproste), na gradovih (dvorne kapele) in v mestih
(visoke, lepe, bogato okrašene).
V arabskem svetu, kjer prevladuje islam (muslimani) se verski objekti za skupne molitve
imenujejo džamija oziroma mošeja.

ZAKAJ SO NASTALI SAMOSTANI
Nekateri verniki so se odločili, da se bodo umaknili v samoto in življenje posvetili le Bogu.
Imenujemo jih menihi. Bivajo v samostanih, ki so kulturna in gospodarska središča.
Samostani so odmaknjeni od drugih naselij in obdani z obzidjem, življenje v njih pa poteka po
posebnih pravilih. Poznamo različne meniške redove (minoriti, cistercijani, kartuzijani itd.).
Dejavnosti v samostanih (molitev, dobrodelnost, delo):
•

Prepisovanje knjig – ohranjali, širili znanje.

•

Kmetovanje - vrtovi, sadovnjaki, uvajali novosti.

•

Vodili so šole - učili pisati, brati.

•

Nabirali so zelišča in zdravili bolne.

