
1. in 2. ura: ZGO 

ZGODOVINA, 7. b., 21. 4. 2020 
Prilagam »rešitve« za prejšnjič in navodilo za danes. 
 
Rešitve si verjetno že našel v gradivu v spletni učilnici. Vseeno jih povzemam še tu: 
 
Rimsko cesarstvo so razdelili na vzhodni in zahodni del. Dokončno razdeljeno je bilo leta 395. 
Od tedaj sta obstajali Zahodnorimsko cesarstvo in Vzhodnorimsko cesarstvo (Bizantinsko 
cesarstvo. Zahodnorimsko cesarstvo je propadlo leta 476, Vzhodnorimsko pa se je ohranilo 
do leta 1453, ko so ga zavzeli Turki.  
Različna imena istega mesta: Bizanc – Konstantinopel- Istanbul/Carigrad. 
 
Navodilo za danes: 
 
Napiši naslov: KRŠČANSTVO 
 
Ponovi, kar si se o krščanstvu naučil pri DKE. 
 
Oglej si posnetka Rimska vera in Krščanstvo: 
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html 
(V meniju izberi Rimska država) 
 
Preberi besedilo v učbeniku, str. 78 – 80 in s pomočjo vprašanj ter predznanja v zvezek napiši 
zapiske: 
 
1. Kdaj se je pričelo krščanstvo? Kdo je bil začetnik? 
2. Kaj uči krščanska vera?  
3. Kje so zapisani Jezusovi nauki? (str. 79)  
4. Kako imenujemo Jezusove učence?  
5. Zakaj je bilo v rimski državi krščanstvo preganjano?  
6. Kakšen je bil pomen milanskega edikta leta 313? 
7. Kdaj je krščanstvo v Rimu postalo državna vera? (str. 80) 
8. Pojasni pojme: katakombe, papež, edikt. 
 
Napiši naslov: RIMLJANI PRI NAS 
Prepiši poved: Romanizacija je širjenje rimske kulture in načina življenja. 
 
Preglej strani 70 – 71 v učbeniku in zapiši: 

1. Imena 3 rimskih provinc na slovenskih tleh. 
2. Slovenska imena rimskih mest: Poetovio, Celeia, Emona, Atrans, Navportus, Ad 

Medias. 
3. Dve novosti, ki so ju Rimljani pri nas uvedli v kmetijstvu. 
4. Dve obrti, ki so ju razširili (več je naštetih na str. 82). 
5. Tri religije, ki so bile na Slovenskem prisotne v času Rimljanov. 
6. Tri pomembne ostanke Rimljanov v naši občini (2) in čisto blizu nje (1). 
7. Še nekaj ostankov Rimljanov drugod. 

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html


3. ura: ŠPO 

Igro igraš kot navaden monopoly, le da za vsako polje opraviš določeno gibalno vajo. Vsakič, 
ko tvoja figura preide polje START, dobiš eno točko. V 'zapiske' mi zabeleži kakšen je tvoj 
končni rezultat. Veliko zabave! 
 
 

4. ura: TJA 

Pozdravljen 7-šolec/ šolka! (24. 4. 2020) 

No, pa smo prišli do konca tedna. Super, kajne? 

- V priponki (spletna učilnica) si najprej preglej rešitve delovnega lista od prejšnje ure. Preglej 

si res natančno in z rdečo popravi napake. 

- Danes boš malo ponovil/a še preteklik (Past Simple), da ga slučajno ne pozabiš. 

Odprl/a boš naslednji spletni povezavi. Preden pa narediš to, si preberi še način oddaje, ki ga 

že poznaš. 

https://www.liveworksheets.com/za252727sr 

https://www.liveworksheets.com/ig252735zx 

 Ko list rešiš, na koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

https://www.liveworksheets.com/za252727sr
https://www.liveworksheets.com/ig252735zx


 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 Nato izpolni obrazec (pod sliko sem ti zapisala navodila v slovenščini): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tvoj ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je angleščina.  

4. Moj elektronski naslov. (lucka.rancigaj@gmail.com) 

5. Klikneš SEND.  
 

That's all. Have wonderful holidays. 



5. ura: MAT 

V spletni učilnici te čaka preverjanje znanja. 
 

6. ura: ŠZZ 

Navodilo najdete v spletni učilnici. 
 
 

6. in 7. ura: ONA 

Dragi učenec, učenka,  
  
v spletni učilnici te čaka navodilo za aktivnost "Žejni svet".  
  
Želim vam lepe počitnice in ostanite zdravi, 
Doroteja Smej Skutnik 
 
 

 

 

 


