
8. teden: 11. 5. – 15. 5. 2020 

 

DRUŽBA 

 

Učna vsebina: STARI VEK – SDZ, str. 94 – 97  

 

• Cilj: Učenec opiše značilnosti starega veka, spozna nekatere značilnosti rimskih 
mest in življenja Rimljanov. 

 

 

1. in 2. ura: Stari vek 

 

V prejšnjih urah si spoznal prazgodovino, ki je najdaljše zgodovinsko obdobje. 

Ustno odgovori na nekaj vprašanj. 

Kako so se preživljali ljudje v prazgodovini? 

Kje so živeli? 

Kaj je bil zanje pomembno odkritje? 

Zakaj temu obdobju rečemo kamena doba? 

Katere prazgodovinske najdbe so znane pri nas? 

 

V tem tednu boš spoznal naslednje zgodovinsko obdobje – STARI VEK.  

 

Kako so ljudje živeli v starem veku? 

Stari vek poimenujemo tudi antika (vključuje civilizaciji stare Grčije in Rimljanov). To 

je obdobje, ki je trajalo od 3500 pred našim štetjem do 476 našega štetja. Torej je to 

obdobje trajalo približno 4000 let. 

 

V tem času se je večina ljudi ukvarjala s kmetijstvom, obrtjo in trgovino.  Velik del 

prebivalcev so bili sužnji. 
 

Nastale so prve pisave, pojavile so se prve države, šole, denar.  

Pomembna država je Egipt, ki je znan po grobnicah egipčanskih vladarjev. 

 

      
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Stari_Egipt                    Vir: https://www.slideshare.net/Mamapanduri/umetnost-starega-egipta 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Stari_Egipt


Odpri SDZ, str. 94 in reši prvo nalogo. 

 

Rimljani na ozemlju današnje Slovenije                                                                      

V starem veku so bili pomembni Rimljani. Rimsko cesarstvo je bila antična država, 

ki je 500 let obsegala celotno Sredozemlje in Zahodno Evropo. 

 

 

     Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimsko_cesarstvo 

Na sliki lahko vidiš, da so Rimljani nekoč bili tudi na našem ozemlju. 

V SDZ, str. 94 preberi besedilo v spodnjem zelenem polju. Reši 1. nalogo. 

Nadaljuj z 2. nalogo. Pri reševanju si lahko pomagaš s spodnjo predstavitvijo, z 

literaturo ali s spletom. Lahko prosiš tudi starše za pomoč. 

 

Vir: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/tanja/zgodovina_%C5%A1tevil.htm 

Pravilna letnica je: 1927. Si jo uspel razvozlati? 

Rimska vojska 

Preberi besedilo in v njem podčrtaj ključne besede. 

Rimska mesta 

Rimska mesta so bila zelo natančno zgrajena. Hiše so bile iz kamna, opeke in lesa. 

Pomembne stavbe so bile: stanovanjske hiše, trgovinice, gostilnice, javna kopališča, 

javna stranišča, templji. Hiše so znali ogrevati že s centralnim ogrevanjem (vroč zrak 

je krožil pod tlemi). Mesta so povezovale močne tlakovane ceste. Za obrambo so 

imeli obzidje, obrambne jarke in vojsko. V času Rimljanov je bila Emona ime 

današnje Ljubljane. 

Vse, kar je zeleno, je Rimsko cesarstvo. Vidiš 

lahko italijanski »škorenj«.  

Ugotovi, kje približno je Slovenija.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemlje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zahodna_Evropa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimsko_cesarstvo
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/tanja/zgodovina_%C5%A1tevil.htm


                                                                        

Rimski tempelj (svetišče za verske obrede)        Rimsko javno stranišče 

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Afajin_tempelj,_Ajgina       Vir: https://www.jhl.si/sites/default/files/vo_ka_si/stran/datoteke/voda_v_rimski_emoni.pdf 

 

                         Gradnja rimske ceste 

                                       Vir: http://1301.nccdn.net/4_4/000/000/038/f82/2018-10-06-Rimske-ceste.pdf 

Preberi besedilo v SDZ, str. 95 in reši 1. nalogo. Videoposnetek boš našel na 

interaktivnem gradivu Radovednih pet. Sicer pa odgovore najdeš tudi v zgornji 

razlagi. 

Rimski vsakdan 

Preberi besedilo na str. 96 in 97 in reši obe nalogi. 

 

________________________________________________________________ 

Navodilo za pridobitev ocene pri DRU 

Predelal si obdobje starega veka. Tvoja naloga je, da pripraviš plakat ali PowerPoint 

predstavitev na temo starega veka. Izdelek fotografiraj in mi fotografijo pošlji. Rok 

za oddajo je 22.5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Važno sporočilo: 

Tisti učenci, ki ste že oddali PP predstavitev pri pouku DRU do 16. marca, ste 

obveznosti glede ocenjevanja že opravili.  ☺ 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Afajin_tempelj,_Ajgina


Merila uspešnosti: 

- naslov, 

- ustrezna vsebina, dovolj podatkov, brez slovničnih napak, 

- dovolj informacij (ključne besede in bistveni podatki), 

- dovolj velike črke, jasni zapisi, 

- slikovni material/fotografije, risbe, 

- estetski izgled, 

- viri 
 

Najprej preberi, razišči, poišči slikovno gradivo in si zapiši informacije. Naredi si osnutek. 

Če se boš odločil za izdelavo plakata, upoštevaj:   

• uporabi papir večjega formata A3, risalni list ali šeleshamer, 

• uporabi le eno vrsto pisave, naslove napišemo z velikimi tiskanimi črkami poudarjeno, 
za besedilo uporabljamo le majhne tiskane črke, 

• papir je lahko poljubne barve, paziti moramo le, da bo tisto, kar bomo nanj napisali 
oz. prilepili, razločno vidno, 

• vse na plakatu mora biti napisano oz. narisano dovolj veliko (vidno tudi z večje 
oddaljenosti), 

• izstopati mora naslov, zato ga napišemo z večjimi in poudarjenimi črkami, 

• paziti moramo na pravilno razdelitev besedila in slik – preglednost plakata, 

• zapišemo le ključne besede oz. glavne misli – ne preveč besedila, 

• slike naj bodo narisane oz. prilepljene  in primerne velikosti, 

•  v spodnjem desnem kotu se podpišemo vsi avtorji (ime, priimek, razred), 

• v spodnjem levem kotu pa navedemo literaturo in vire, ki so nam bili v pomoč pri 
izdelavi plakata. 

Če se boš odločil za izdelavi PowerPoint predstavitve upoštevaj: 

• na prvo stran (diapozitiv) zapiši: temo, ime in priimek, razred, datum izdelave, 

• diapozitivov naj ne bo preveč, 

• na enem diapozitivu naj ne bo preveč slikovnega in vsebinskega gradiva, 

• na diapozitiv pišemo le bistvene informacije, 

• pazi na velikost (24) in obliko pisave (Arial, Tahoma, Times New Roman…), , ter barvo 
pisave, 

• pazi na jezikovno pravilnost, 

• na koncu navedi vire in literaturo, ki si jih uporabil pri izdelavi plakata. 
 

IZDELAVE PLAKATA ALI PP SE MORAŠ LOTITI PRAVOČASNO.  

PLAKAT ALI PP NAJ BOSTA ESTETSKO IZDELANA IN PRIVLAČNA ZA OKO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Želim ti prijetno raziskovanje.  

Nekaj pomoči in naslovov za lažje raziskovanje:  

Radovednih pet: interaktivno gradivo, učbenik 

Infodrom: Rimljani na slovenskih tleh:  https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg 

Rimska Emona: http://www.primavoda.si/voda-v-ljubljani/rimska-emona 

Rimljani za najmlajše: https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-rimljani-za-

najmlajse/ 

Rimljani na slovenskem ozemlju: http://tasadruzba.blogspot.com/p/srednji-vek.html 

Nastanek Rima: http://www.educa.fmf.uni-

lj.si/izodel/sola/2002/di/zorman/IP/Rim/dani/prva.html 

Rimljani v naših krajih: https://www.youtube.com/watch?v=kef0pqZ1Y2Y 

Rimske igre: https://www.youtube.com/watch?v=JAi4oy0P_10 

Rimska povorka: https://www.youtube.com/watch?v=P1_Rimj1Qsc 

Emonska hiša: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=50X6luVrnB4&feature=emb_logo 

Pater familias: https://www.youtube.com/watch?v=rhQGMr3C8Zs&feature=emb_logo 
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