
1. in 2. ura ura: ZGO 

ZGODOVINA, 7. B., 27. 3. 2020 

Vsi napotki za ves teden so v spletni učilnici, za uri v petek jih povzemam še tu. 

Še vedno smo pri starih Grkih. 

1. Reši spodnje naloge z naslovom  Kretsko – mikenska kultura, Atene, Šparta. Če 
jih nimaš možnosti natisniti, odgovore piši v zvezek. 

2. Nato napiši naslov Vsakdanje življenje antičnih Grkov, preberi v učbeniku str. 55 – 
56 in naredi zapiske. Pomagaj si s ključnimi besedami: vloga moških, vloga 
žensk, šolanje, bivališča, zabava, prehrana, obleka. 

3. Predlagam še ogled posnetkov o špartanski vojski in Atenah: 
https://www.youtube.com/watch?v=p7YEptNfFiA, o hoplitih 
https://www.youtube.com/watch?v=hR68fz7QoBo, o Atenah 
https://www.youtube.com/watch?v=y9zWmURQcyc , o akropoli 
 
 

KRETSKO – MIKENSKA KULTURA, ATENE, ŠPARTA 
 

1. Med prvimi velikimi kulturami, ki so nastale v sredozemskem prostoru, je bila 
minojska kultura s Krete. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 
 

»Ne dolgo zatem so v Atene že tretjič prišli pobiralci davkov s Krete. /…/ Ko je bil Androgej umorjen v 
Atiki, je njegov oče Minos [kralj Krete] proti Atenam vodil vojno. Tudi bogovi so nad Atene poslali kazen, 
saj sta jih prizadeli lakota in kuga in celo reke so presahnile. Orakelj jim je naročil, da morajo z Minosom 
skleniti mir in jeza bogov se bo umirila. Atenci so na Kreto poslali glasnike, ki so z Minojci sklenili 
sporazum. Atenci so vsakih devet let Minojcem plačali davek, in sicer so jim poslali sedem mladih mož 
in sedem deklet /…/. Zgodba dalje pravi, da jih je pokončal Minotaver ali pa da so umrli, ker niso našli 
izhoda iz labirinta.« (Plutarh, Življenje Tezeja, 1. stol. pr. Kr.) 

 

a) Zakaj se je mladi Tezej podal na Kreto?  

 

 

b) Kako so si Grki predstavljali Minotavra?  

 

 

 

 

c) Kaj je bila posebnost palače v Knososu? (glej tudi učbenik, str. 38) 

 

 

 

2.  Katera mesta kretsko – mikenske kulture so opisana  (pomoč: učbenik, str. 

38)? 

https://www.youtube.com/watch?v=p7YEptNfFiA
https://www.youtube.com/watch?v=hR68fz7QoBo
https://www.youtube.com/watch?v=y9zWmURQcyc


 

A _________________  B _________________  C __________________ 

3. Iz razmetanih črk sestavi smiselne besede: 

SILOP ____________________ 

POLAAKRO ___________________ 

AOARG _____________________ 

TILPOH ______________________ 

 

4. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 

 

Zaradi milega podnebja v Atenah so ljudje običajno preživljali dan zunaj hiše, na ulicah 

in dvoriščih. Tipičen za mesto je bil prav neprestan vrvež ljudi, ki so se hrupno gnetli 

na ulicah in trgih. V demokratičnih Atenah se nobeden, niti ljudje iz najnižjih slojev, ni 

čutil dolžnega izkazovati vidnega spoštovanja do mestnih uradnikov, na primer tako, 

da bi jim na cesti dal prednost. Platon je tožil, da celo osli in konji hodijo naokoli, kot 

da bi imeli demokratične pravice. (Melero, R. L.: Kako so živeli Grki, Ljubljana, 1994). 

 

a) Kaj je bilo tipično za življenje v Atenah? 

 

 

b) Kaj avtor besedila navaja kot dokaz demokratične ureditve Aten? 

 

 

5. Preberi vir v rumenem okvirčku v učbeniku na str. 45. 

 

Katere značilnosti atenske demokracije navaja grški zgodovinar Tukidid? 

Kaj od tega velja še danes? 

 

 

6. Preberi vir v rumenem okvirčku v učbeniku na str. 42. 

 

O kakšni ureditvi Šparte priča ta zapis? 

 

 



3. ura: ŠPO 

ŠPORT 

Petek, 27.3.2020 

Vaje izvajaš v opisanem zaporedju, vsaka vaja 15 ponovitev, vmes 15 sekund odmora; 

Ko opraviš vse vaje imaš 3 minute odmora (pijača); narediš 4 kroge/serije 

Za večjo motivacijo lahko slediš vajam na videu (link spodaj), delaš kolikor lahko, pomembno je da se 

dobro počutiš ko si aktiven. 

Opis vaj (pod znakom * je lažja vaja): 

#1- »pajac« poskoki v razkorak in nazaj-roke narazen nad glavo, * poskoki samo v razkorak in skupaj 

#2- dvig trupa »trebušnjaki«, *leža na hrbtu s pokrčenimi koleni ki jih zibaš levo-desno 

#3- poskok visoko z rokami gor nato v položaj opore na rokah, *poskok visoko z rokami gor in nato v 

počep 

#4- sklece na kolenih, * sklece ob steni 

#5- nizki skiping, * dvigovanje kolen visoko v poljubni hitrosti 

 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/ 

VESELO NA DELO  

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/


 

 

4. ura: TJA 

V priponki (na spletni učilnici) boš dobil pravila za stopnjevanje pridevnikov. Če imaš 

možnost, si pravila natisni in prilepi v zvezek, drugače boš dobili izročke, ko se zopet vidimo. 

Na pravilu si preberi točke od 1. do 4. ter rešuj vaje v delovnem zvezku: 

stran 104/ naloga 7 a, b, c, d 

stran 105/ naloga 8 

stran 106/ nalogi 9, 10 

stran 107/ naloga 12 

 

V naslednjem tednu dobiš rešitve za naloge. 

 

5. ura: MAT 

Gradivo za MAT se nahaja v spletni učilnici. 

RAČUNANJE DELA CELOTE (učbenik od str. 181 – 183), 27. 3. 

2020 

 

1. V zvezek napiši naslov: RAČUNANJE DELA CELOTE 

Ob naslovu obvezno zapiši datum. 

2. Ponovimo: Odstotek ali procent je delež od sto. 1 % =
1

100
= 0,01 

10% =
10

100
=

1

10
= 0,1 



3. V učbeniku na strani 181 pazljivo preberi vse kar je zapisano pod manjšim naslovom 

»Računanje celote«. Podrobno si poglej oba načina reševanja naloge (eden je računanje z 

ulomkom, drugi pa je reševanje s sklepanjem)  

V zvezek napiši besedilo naloge: 

Andrej je imel na košarkaški tekmi s sosednjo šolo 60 – odstotni met s črte prostih metov. 

Kolikokrat je zadel s črte prostih metov v desetih poskusih? 

Nalogo poskusi rešiti sam. Če ne gre, prepiši s strani 181 rešeno nalogo na oba načina. 

 

4. V zvezek prepiši in reši še rešena primera 1 in 2 na strani 182. 

 

5. Po postopkih, ki si si jih pogledal, reši nalogi N 1, 2/str. 183. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi lahko pišeš. 

 

Za dodatno utrjevanje računanja dela celote ti predlagam, da izbereš eno od  nalog iz  

Zbirke nalog, 1. del: 

A:  N 4 / str. 150 

C:  N 2/ str. 163 

 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

 

6. ura: ŠZZ 

ŠPORT 

Petek, 27.3.2020 

Vaje izvajaš v opisanem zaporedju, vsaka vaja 15 ponovitev, vmes 15 sekund odmora; 

Ko opraviš vse vaje imaš 3 minute odmora (pijača); narediš 4 kroge/serije 

Za večjo motivacijo lahko slediš vajam na videu (link spodaj), delaš kolikor lahko, pomembno je da se 

dobro počutiš ko si aktiven. 

Opis vaj (pod znakom * je lažja vaja): 

#1- »pajac« poskoki v razkorak in nazaj-roke narazen nad glavo, * poskoki samo v razkorak in skupaj 

#2- dvig trupa »trebušnjaki«, *leža na hrbtu s pokrčenimi koleni ki jih zibaš levo-desno 

#3- poskok visoko z rokami gor nato v položaj opore na rokah, *poskok visoko z rokami gor in nato v 

počep 



#4- sklece na kolenih, * sklece ob steni 

#5- nizki skiping, * dvigovanje kolen visoko v poljubni hitrosti 

 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/ 

VESELO NA DELO  

 

 

6. ura: ONA  

Dragi učenci, 
 
gradivo za IP ONA je objavljeno v naši spletni učilnici.  
 
Čuvajte se in ostanite zdravi, 
Doroteja Smej Skutnik 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/

