
TOREK, 17. 3. 2020: Grško-perzijske vojne 

1. Najprej ponovi, kako so antični Grki živeli v polisih. Preberi besedilo v UČB. STR. 40, 41 ter pisno 

odgovori na vprašanja. Vprašanja in odgovore zapisuj v zvezek: 

PONOVITEV: učb. str. 40, 41 

1. Kaj povzroči uničenje mikenske kulture na Peloponezu? 

2. Katera plemena sestavljajo Grke? 

3. Kako so Grki imenovali sami sebe in kako svojo deželo? 

4. Kaj je značilno za »temno obdobje«? 

5. Kdo je bil Homer? 

6. Opiši polis. 

7. Po čem so se razlikovali polisi? Opiši. 

8. Kateri družbeni sloji so sestavljali družbo v antični Grčiji? Kaj so značilnosti posameznega sloja? 

9. Kdo so bili sužnji? Kako so živeli? 

10. Ali je bila grška družba podobna današnji? Odgovor utemelji.  

2. Z ogledom posnetka na povezavi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=41-42   ponovi še 

poglavitne značilnosti grške kolonizacije.  

 
 
 

3. Glasno preberi besedilo “Zakaj je prišlo do grško-perzijskih vojn” (UČB. STR 42, 43). V zvezek zapiši 
naslov “GRŠKO-PERZIJSKE VOJNE”. Nato v obliki miselnega vzorca izpiši: 

 ključne informacije o posameznih bitkah v grško-perzijskih vojnah (kdaj, kje, kdo, kako, 
zmagovalec) in 

 vzroke za zmago Grkov v grško-perzijskih vojnah. 
 
4. Oglej si še interaktivni zemljevid in reši nalogi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=43-44   
 

 
 

               AKTUALNO: Kaj pomeni MARATON? Od kod poimenovanje? - Preberi pod sliko UČB. STR. 43! 
 
 

Za ogled posnetka klikni na 

zeleno ikono v spletnem 

učbeniku. 

 Za ogled zemljevida 

klikni na zeleno ikono 

pod zemljevidom v 

spletnem učbeniku. 

 Za reševanje nalog 

klikni na zeleni 

puščici. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=41-42
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=43-44


PETEK, 20. 3. 2020: Atene in Šparta 

1. Ob zemljevidu UČB. STR. 43 ponovi potek grško-perzijskih vojn. Nato zapiši naslov »ATENE IN SPARTA« 

2. V grškem svetu sta se vseskozi za prevlado borila dva grška polisa: Šparta in Atene. Najprej si 

podrobneje poglej Sparto. Preberi besedilo UČB. STR. 44, 45 ter si poglej posnetek o Šparti v spletnem 

učbeniku: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=43-44  

 

V zvezek pisno odgovori na vprašanja (lahko v obliki miselnega vzorca ali v povedih): 

 Kje se je nahajal polis Sparta? (Pokaži na zemljevidu UČB STR. 35.) 

 Kakšno je bilo življenje v Sparti? Kaj je bilo pomembno? 

 Na katere skupine se je delilo spartansko prebivalstvo?  

 Opiši spartansko vzgojo. 

3. Sedaj preberi še besedilo o Atenah v UČB. STR. 45, 46. Oglej si še posnetka o Atenah in atenski 

demokraciji v spletnem učbeniku: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=45-46  

 

V zvezek pisno odgovori na vprašanja (lahko v obliki miselnega vzorca ali v povedih): 

 Kje se je nahajal polis Atene? (Pokaži na zemljevidu UČB STR. 35.) 

 Kako je izgledal polis? 

 Izpiši dosežke sledečih vladarjev v Atenah: DRAKON, SOLON, KLEJSTEN, PERIKLES. 

 Opiši atensko demokracijo. 

4. Preberi besedilo “Kaj je oslabilo grške polise” (UČB STR. 46) in v zvezek zapiši krajši miselni vzorec s 
ključnimi informacijami o peloponeških vojnah. 
 
 
AKTUALNO: Pristanišče Pirej – preberi besedilo pod sliko UČB STR. 45 ter s klikom na zeleno ikono nad  
sliko v spletnem učbeniku poglej še nekaj značilnosti tega pristanišča: https://folio.rokus-
klett.si/?credit=RP7UC&pages=45-46  

Za ogled posnetka klikni na 

zeleno ikono. 

Za ogled posnetkov klikni na 

zeleni ikoni. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=43-44
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=45-46
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=45-46
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=45-46

