
Učenje na daljavo: Z G O D O V I N A – 6.b razred 

Teden: 16. – 20. 3. 2020 

 

Pozdravljena učenka/učenec! 

 

V tem in naslednjem tednu bo naše šolsko delo potekalo drugače kot smo vajeni, a upam, da kljub 

vsemu uspešno. 

Tvoja naloga je, da prebereš ta navodila in opraviš tisto, kar je potrebno, da boš novo snov usvojil. 

Tokrat drugače kot običajno, saj ne bo učiteljeve razlage. A verjamem, da boš z nekaj truda in 

miselnega napora prav tako dobro spoznal/-a nove stvari. 

Ko se vrnemo nazaj v šolske klopi, bom preverila, kako ti je šlo, prav tako od tebe pričakujem, da 

opraviš zahtevane naloge (prepišeš snov svoj zvezek in rešiš priložene naloge, s pomočjo katerih 

boš novo znanje ponovil/utrdil). 

 

Ne pozabi: Novo snov znaš takrat, ko jo znaš ob zaprtem učbeniku ali zvezku na glas obnoviti (s 

svojimi besedami) in jo znaš povezati s preteklimi snovmi!  

Na poti k spoznavanju novega ti pomagajo slike iz učbenika, tvoji izpiski in naloge v delovnem 

zvezku oz. vprašanja v učbeniku. 

 

Za vsa vprašanja, dileme in dodatna pojasnila ti bom v teku tedna na razpolago preko e-naslova: 

petra.desman@guest.arnes.si 

 

 

Veliko zdravja in delovne vneme ti želim, 

                                                                                                        tvoja učiteljica zgodovine 

                                                                                                        Petra Dešman Senčar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. snov: DRUŽINA V ANTIKI (torek, 17.3.2020) 

 

- Vsebino tabelske slike, ki ti jo prilagam, si prepiši v zvezek. 

- Ko končaš s prepisom, odpri učbenik, str. 58 – 59 (starejša izdaja učbenika) oz. str. 72 – 73 

(novejša izdaja učbenika) ter si preberi dve poglavji te snovi (Kdo je odločal v grški družbi ter Kdo 

je odločal v rimski družbi).  

- Po končanem branju vzemi en samolepilni listič ter naredi kratke zapiske prebranega (tako kot to 

delamo v šoli). Listek pusti prilepljen v zvezku, ker ga bom v šoli pregledala. Pazi, da izpisuješ samo 

bistvo in pazi na preglednost izpisanega! 

- Od tebe pričakujem, da mi boš ob pomoči tvojih izpiskov znal povedati ustno obnovo prebranega 

iz učbenika. 

 

 



DRUŽINA  V  ANTIKI 

 

1. DRUŽINA  V ANTIČNI  GRČIJI 

- Družino sestavljajo starši, otroci in sužnji. 

-  Vloga MOŠKIH in ŽENSK 

 

           

 

 OBLAČILA: tunike, ogrinjala, klobuk 

 

2. DRUŽINA V ANTIČNEM RIMU 

- Naloge ŽENSK in MOŠKIH 

 

                

 

 PREHRANA: zelenjava, sadje, oreščki, med, olive, redko meso 

  OBLAČILA: tunika - toga 
 

 

 

 

 



2. snov: DRUŽINA V SREDNJEM VEKU 

 

- Vsebino tabelske slike, ki ti jo prilagam, si prepiši v zvezek. 

- Ko končaš s prepisom, odpri učbenik, str. 59 (starejša izdaja učbenika) oz. str. 73 (novejša izdaja 

učbenika) ter si preberi poglavje iz te snovi (Kdo je bil gospodar gradu, ko je šel plemič na vojni 

pohod). 

- Po končanem branju vzemi en samolepilni listič ter naredi kratke zapiske prebranega. Listek pusti 

prilepljen v zvezku, ker ga bom v šoli pregledala. Pazi, da izpisuješ samo bistvo in pazi na 

preglednost izpisanega! 

- Od tebe pričakujem, da mi boš ob pomoči tvojih izpiskov znal povedati ustno obnovo prebranega 

iz učbenika. 

 

 



DRUŽINA V SREDNJEM VEKU 

 

1. DRUŽBA V SREDNJEM VEKU 

 

     PLEMSTVO        DUHOVŠČINA          KMETJE 

 

2. PLEMSTVO 

- Vojaški pohodi 

- Viteške igre 

- Lov in zabava 

- Ob odsotnosti plemiča njegova žena vodi grad 

- Oblačila: razkošna, nakit 

- Prehrana: obilna, raznovrstna 

- Poroke dogovorjene v naprej 

 

3. KMETJE 

 Nesvobodni 

 Delo od jutra do večera 

 Obveznosti do fevdalca (dajatve, tlaka, desetina) 

 Prehrana: skromna, enolična, meso le ob praznikih  

 

4. DUHOVŠČINA 

- Razkošno življenje 

- Veleposestniki 

- Obilna in raznovrstna prehrana 

 
 



- Ko opraviš vse prejšnje naloge reši še priložen delovni list z nalogami. Če imaš možnost, delovni 

list natisni in ga prilepi v zvezek. 

 



 
 

NALOGE ZA PREVERJANJE ZNANJA 

ČLOVEK SE DRUŽI 

1. Oglej si sliko in odgovori na vprašanja.           

 

 

a) V kakšnih skupnostih so živeli ljudje v prazgodovini? Opredeli jih po velikosti in po članih.                                                                                                                                                        

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Razloži pojem lovska skupnost.                         

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c) Katera dela so opravljali moški in katera ženske?           

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Kakšno vlogo so imeli v prazgodovini moški?             

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Kakšna je bila vloga žensk v času visokih civilizacij?            

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 


