
Pozdravljena učenec in učenka 7. razreda!

Sedaj si dobro spoznal-a grško in rimsko državo. 

V tednu, ki  je pred tabo boš svoje znanje 

nadgradil-a in spoznal-a boš antično kulturo. 

Še pred raziskovanjem gradbenih dosežkov preveri svoje znanje o 

Rimski državi. Na povezavi tukaj reši kviz.

Tukaj začni 

kviz.

https://quizizz.com/admin/quiz/5ced8b544074d2001c9096e9/rimska-drava


Nameni učenja:

• Prepoznati posamezne gradbene dosežke Rimljanov in Grkov ter pojasniti 

čemu so bile namenjene 

• Navesti gradbene materiale, ki so jih uporabljali Grki in Rimljani

• Pridobivati informacije iz različnih virov

• Delo z zgodovinskimi viri.  

Sledi navodilom.

Uspešno opravi izzive. Dokaze o opravljenih izzivih mi pošlji na moj e-naslov 

do srede, 15.4.2020.

V zvezek zapiši naslov: ANTIČNO GRADBENIŠTVO
SDZ/str. 124,125, 126 in 127



1. Izziv:

Preberi besedilo v SDZ/str. 124 - 127. 

Podčrtaj ključne besede.

Dobro si oglej tudi slike. Zagotovo ti je katera 

zgradba že poznana. 

Izziv 2:

• V nadaljevanju so predstavljeni posamezni gradbeni dosežki Grkov in 

Rimljanov. 

• Preberi besedila.

• Izberi si en grški in en rimski gradbeni dosežek.

• Natančno preberi kriterije uspešnosti za tabelni zapis.

• Naredi miselni vzorec za izbrana gradbena dosežka.

• Ne pozabi pobrskati po spletu o kakšnih zanimivostih.

• Skiciraj gradbeni dosežek in na njem označi zahtevane dele. Potrudi 

se pri skiciranju.

(Ko se vrnemo v šolske klopi, boste vaša spoznanja in miselne vzorce 

predstavili sošolcem).  

Sedaj pa na pot k novim spoznanjem. Saj zmoreš!



KRITERIJI USPEŠNOSTI – MISELNI VZOREC

odlično dobro zadostno

Miselni vzorec vsebuje naslov, 
ilustracijo, poimenovanje objekta, 
glavne podatke (ime, material, 
namen uporabe, čas nastanka, deli 
in uporaba delov vsaj 5 zanimivosti 
iz drugih virov,…)

Vsebuje vse 
zahtevane 
elemente in 
druge 
zanimivosti, 
posebnosti

Manjka en 
bistven 
element in je 
brez 
pomembnih 
podrobnosti, 
zanimivosti

Manjkata 2 
bistvena 
elementa in je 
brez 
zanimivosti in 
podrobnosti

Gradbeni objekt so predstavljeni z 
ustreznimi zgodovinskimi dejstvi in 
informacijami

Vključuje vse 
temeljne 
informacije ter 
druge 
pomembne 
informacije

Manjkajo
nekateri ključni 
podatki

Manjkajo
nekateri ključni 
podatki, so 
napačni

Uporabljena je ustrezna 
terminologija (besede)

Vedno ustrezno 
uporabljena

Deloma 
napačna

Pomanjkljiva, 
napačna



Oglej si sliko ter preberi  besedilo. 
Preglej besedilo v SDZ.

RIMSKE CESTE

V obliki miselnega vzorca zapiši 
ključna spoznanja. Skiciraj rimsko 
cesto ter ob njej označi 
posamezne dele: miljnik, robnik, 
kremenove plošče, stratum. 



RIMSKI CIRKUS

Oglej si sliki ter preberi  besedilo. 
Preglej besedilo v SDZ.

V obliki miselnega vzorca zapiši 
ključna spoznanja. Skiciraj 
rimski cirkus in ob skice zapiši 
posamezne dele: arena, tribuna, 
cesarska loža, kamniti stebri.



Oglej si sliko ter preberi  
besedilo. Preglej besedilo v 
SDZ.

RIMSKI KOLOSEJ

V obliki miselnega vzorca zapiši 
ključna spoznanja. Skiciraj rimski 
Kolosej ter na skici označi: ovalno 
areno, sedeže za obiskovalce, 
hodnike in kletke.



ATENSKA AKROPOLA

Oglej si sliko ter preberi  
besedilo. Preglej besedilo v 
SDZ.

V obliki miselnega  vzorca zapiši ključna spoznanja. Skiciraj pročelje 
(sprednji del) Partenona ter označite stebre, trikotni del pročelja, 
stopnice, ki so vodile na ploščat, ter ob skico zapišite čemu je bila 
zgradba namenjena in iz katerega materiala je bila narejena. 



GRŠKO GLEDALIŠČE

Oglej si sliko ter preberi  
besedilo. Preglej besedilo v 
SDZ.

V obliki miselnega vzorca zapiši 
ključna spoznanja. Skiciraj grško 
gledališče ter označi orkestro, skeno, 
avditorij. Ob skico zapiši čemu so 
služili posamezni deli. 



Želim ti, da odkriješ veliko zanimivih dejstev in 

se že veselim zgodovinskih ur, ko jih boš 

predstavil-a.

Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič


