
TRETJI TEDEN pouka na daljavo ZA OBE ŠOLSKI URI  

Danes boste dobili navodilo za obe uri v tednu 

Večino vas moram pohvaliti, da zelo dobro delate. Upam, da bo tako tudi ostalo. To bo 

vsekakor kazalnik pri ocenjevanju, ki bo sledilo na koncu 

Prijavite se v spletno učilnico!!! Ključ za zgodovino 7 je: 

ZGODLA7 (brez presledkov in velike črke) 

Danes se bomo spoznali z Emono – rimskim mestom na naših tleh. V načrtu je bomo, da si 

bomo zadeve ogledali na dnevu dejavnosti. No, pa vemo zakaj, to ni mogoče. Bomo pa 

naredili virtualni sprehod po ostankih rimske Emone. Za pomoč si bomo izposodili gradivo 

Mestnega muzeja v Ljubljani in se sprehodili po arheološkem parku. Najprej si preberi 

besedilo pred posameznim filmčkom, potem, pa si oglej še posnetek, da boš vedel za kaj 

gre. 

Arheološki park Emona: 

https://mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/263/arheoloski-park-emona/ 

ČE ŽELIŠ SI POGLEJ ŠE EMONCA 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturne-miniature/174615146 

V zvezek si napiši naslov: RIMLJANI NA NAŠIH TLEH 

 V učbeniku si preberi  in oglej vse gradivo od strani 70 do 72.  

 Oglej si še filmček Rimljani na Slovenskem https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg 

 Odgovori na vprašanje: 

Katere spremembe so Rimljani prinesli na ozemlje današnje Slovenije? 

Lahko narediš miselni vzorec ali po točkah (vsaj 5) 

 

To je lahko za drugi del v tednu.  
 Odgovori na 1. in 3. vprašanje na srani 72 in napiši pet povedi, (lahko tudi več), o 

življenju v rimski Emoni. 

Nalogo tega tedna – dgovore na vsa vprašanja oddaj v spletno učilnico pod svoj razred. Če 

imaš možnost napiši v Word obliki ali slikaj. Datoteke poimenuj s svojim 

PRIIMKOM_IMENOM. Pomembno je, kako poimenujete datoteko!  

Najprej priimek potem ime in vmes ne sme biti presledka ampak črtica_, ker sicer 

datoteke ne spozna prav. Primer: Trdina_Barbara_3 

Na koncu še za črtico dodaj 3(tretji teden) 

NALOGE ODDAJTE NAKASNEJE DO ČETRTKA, 3. 4. 

Držim pesti, da vam bo uspelo.    Učiteljica Barbara Trdina 
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