
TOREK, 31. 3. 2020: Življenje v antični Grčiji 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 opišeš vsakdanje življenje v antični Grčiji, 

 opišeš položaj moških in žensk v družbi, 

 opišeš šolanje in vzgojo otrok v antični Grčiji. 

******************************************** 

1. Pozorno preberi besedilo UČB STR. 55, 56. Ne pozabi na droben tisk ob strani in slikovno gradivo. 

2. Sledi povezavi do spletnega učbenika https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=55-56   in si s 

klikom na ikono oglej tudi 3D posnetek in film o vsakdanjem življenju v Grčiji. Poklikaj tudi preostale ikone 

in preglej njihovo vsebino. 

 
 

 
3. V zvezek zapiši naslov Življenje v antični Grčiji, nato prepiši spodnji miselni vzorec: 
  

ŽIVLJENJE V ANTIČNI GRČIJI 
 
 
 

ŽENSKE: MOŠKI: OTROŠTVO: HIŠE, HRANA, 
OBLEKA: 

 

Ob učbeniku miselni vzorec dopolni s ključnimi informacijami o ženskah, moških, otroštvu, hišah, hrani in 

obleki v antični Grčiji. 

 
4. Ti je uspelo? Sedaj s pomočjo narejenega miselnega vzorca ustno opiši življenje v antični Grčiji. 

 
 
 

Za ogled posnetka klikni na 

zeleno ikono v spletnem 

učbeniku. 

Za ogled 3D animacije klikni 

na zeleno ikono v spletnem 

učbeniku. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=55-56


AKTUALNO: Razmisli še o sledečih razlikah:  

 Otroštvo v antični Grčiji in otroštvo danes  

 Položaj žensk v antični Grčiji in položaj žensk danes 

 Šolanje v antični Grčiji in šolanje danes 

 
 

 
              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETEK, 3. 4. 2020: Utrjevanje 

 Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 ponovno prebereš kriterije uspešnosti za poglavje »Antična Grčija« in ovrednotiš svoje znanje, 

 rešiš zgodovinski kviz in učiteljici pošlješ nalogo »Jaz – antični/a  Grk/Grkinja« 

******************************************** 

1. Najprej v zvezku poišči tabelo kriterijev uspešnosti za poglavje »Antična Grčija«. Dobil/a si jo v šoli pred 

pričetkom pouka na daljavo. Če si jo izgubil/a, jo najdeš tudi na spletni strani ob tem gradivu. 

Po vrsti preberi kriterije uspešnosti. Ob vsakem kriteriju razmisli, kaj veš povedati o tem, nato poišči 

informacije v učbeniku (STR. 35 – 56) in v zvezku. Ovrednoti se s pomočjo semaforčka.                      Nato 

dopolni še zadnji stolpec v tabeli, sam si zastavi datum, do katerega boš izboljšal svoje znanje. Dokument 

podpiši ti, prav tako pa tvoji starši.  Če ga nisi že prej, ga sedaj prilepi v zvezek.  

 

2. Sledi povezavi in rešuj zgodovinski kviz: https://learningapps.org/display?v=p4dzrc7rn20  To lahko 

storiš večkrat. Želim ti veliko uspeha! 

 

3. Vse kar si izvedel/a o življenju v antični Grčiji boš uporabil/a pri naslednji nalogi. Naslov naloge je »JAZ – 

ANTIČNI GRK« oziroma »JAZ – ANTIČNA GRKINJA«. Vživel/a se boš v vlogo osebe, ki živi v antični Grčiji in 

opisal/a svoj dan. Bodi ustvarjalen. Pomagaj si z učbenikom in zapisi v zvezku. Pri delu upoštevaj sledeča 

izhodišča: 

 Si moški, ženska, otrok? Koliko si star/a? Kako ti je ime? Kakšen je tvoj priimek? 

 V katerem polisu antične Grčije živiš? Katero leto se piše? 

 Si bogat ali reven? 

 S čim se ukvarjaš? Si učenec, žena, vojak, umetnik, obrtnik, učitelj, politik, trgovec...? 

 Kako izgleda tvoj dom? 

 Kaj počneš skozi dan? 

 Kakšna je tvoja družina? 

 Kakšno obleko nosiš?  

 Kaj ješ in piješ? 

 S kakšnimi težavami se srečuješ? Kaj si želiš? 

 Nalogo lahko opraviš na različne načine, izberi način, ki ti najbolj ustreza: 

 V obliki spisa. 

 V obliki miselnega vzorca. 

 Risba/slika in ključne besede. 

 PPT predstavitev  

 WORDov dokument 

 Intervju  

*  Nalogo fotografiraj in pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com  do tega 

petka zvečer. Naloge bom pregledala in ti poslala povratno informacijo. 

*   Oglasi se v eAsistentovem kanalu ZGODOVINA 7.A in  pošlji sporočilo o tem, kako ti je 

šlo delo. 

https://learningapps.org/display?v=p4dzrc7rn20
mailto:suza.kosec@gmail.com

