
Četrtek, 2. 4. 2020, ZGODOVINA 

7.b 

Draga učenka, dragi učenec. 

 

Glede na to, da še ne vemo, kdaj se bomo vrnili v šolske klopi, čaka pa nas pridobivanje ocen, 
je pomembno, da vas spomnim na naslednje: 

Pisno ocenjevanje je predvideno naslednji ponedeljek, 6. aprila.  

Zato bomo danes preverjali znanje. Pričakujem sodelovanje vseh učencev. Pisnega 
ocenjevanja sicer na dan, ko je napovedano ne bo, ocenjevanje pa bomo izvedli v obliki, ki bo 
primerna za trenutne razmere. Potrebne informacije boste dobili pravočasno (najkasneje v 
ponedeljek). 

Upam, da vam gre šolsko delo na daljavo dobro od rok in vam želim čim več radovednosti. Za 
morebitne težave pri učenju ali v zvezi z vprašanji, ki se vam porajajo, se lahko preko e-pošte 
kadarkoli obrnete name (nekateri med vami to že zelo uspešno počnete, česar sem tudi zelo 
vesela).  

Vam in vaši družini želim vse dobro, veliko zdravja in prijaznih trenutkov v objemu družine. 

Skupaj zmoremo!  

Vaša učiteljica zgodovine, Bojana Morato 

bojana.morato@oskosmac.si 

 

Učna enota:  PREVERJANJE ZNANJA – RIMSKI IMPERIJ 

Cilji: 
Učenec: 
► Preveri svoje znanje iz poglavja Rimski imperij 
 
V posebnem Wordovem dokumentu je preverjanje znanja. Zajeta je učna snov RIMSKI 
IMPERIJ.  

Ker ne želim, da bi preverjanje tiskal/a, tokrat ni dokument v pdf obliki.  

Odgovore piši neposredno v dokument, svoje odgovore obarvaj z modro ali zeleno barvo, 
da bodo vidni.  

Rešeno preverjanje mi pošlji na moj e-naslov. 

Rešitve preverjanja bom poslala v naslednjih dneh, da ga boš lahko 
tudi sam/a pregledal/a. 



8.a 

    Draga učenka, dragi učenec. 

 

Glede na to, da še ne vemo, kdaj se bomo vrnili v šolske klopi, ko pa se bomo, nas pa čaka 
pridobivanje ocen, je pomembno, da vas spomnim na naslednje: 

Pisno ocenjevanje je predvideno za naslednji četrtek, 9. aprila.  

Zato bomo danes utrjevali znanje, v ponedeljek, 6.4. pa ga bomo še preverili. V ponedeljek 
pričakujem sodelovanje vseh učencev. 

Ko bo na vrsti ocenjevanje znanja, ga bomo izvedli v obliki, ki bo primerna za trenutne 
razmere. Potrebne informacije boste dobili pravočasno.  

Upam, da vam gre šolsko delo na daljavo dobro od rok in vam želim čim več radovednosti. Za 
morebitne težave pri učenju ali v zvezi z vprašanji, ki se vam porajajo, se lahko preko e-pošte 
kadarkoli obrnete name (nekateri med vami to že zelo uspešno počnete, česar sem tudi zelo 
vesela).  

Vam in vaši družini želim vse dobro, veliko zdravja in prijaznih trenutkov v objemu družine. 

Skupaj zmoremo!  

Vaša učiteljica zgodovine, Bojana Morato 

bojana.morato@oskosmac.si 

 

Učna enota:  NASTANEK ZDA, FRANCOSKA REVOLUCIJA IN NJENE 
POSLEDICE TER BAROK 

Utrjevanje znanja – uči se!!!! 

Cilji: 
Učenec: 

 Utrjuje znanje iz poglavja o nastanku ZDA in francoski revoluciji, njenih posledicah ter baroku. 
 

Potrebuješ  
- zvezek 
- učbenik Raziskujem preteklost 8, str. 68-85 
 
 
 
 
 
 
 



UVOD: 
 
Zaključili smo poglavje  o Evropi in slovenskih deželah v 17. in 18. stoletju. 
Na vrsti je učenje. Ker bomo v ponedeljek preverjali znanje je priporočljivo, da se na to 
pripraviš. Tokrat moraš utrditi vsebine, ki so v učbeniku zajete od strani  68 do 85 (ponoviš 
tudi J. V. Valvazorja). 
 
 
 
 

NAVODILA ZA SAMOSTOJNO DELO: 

1. Pri učenju si pomagaj z vprašanji ponovimo in razmisli na straneh: 69, 71, 74, 76, 78, 
80, 83 in 85.  

Uči se tako, da na vprašanja odgovoriš ustno.  
Če odgovora ne poznaš, ga poišči v učbeniku ali pa se obrni name. 
 

2. IZDELAJ »PLONK LISTEK« o tem, kar se boš učil/a. Plonk listek ne sme biti večji od 
15x10 cm. Izpolnjen naj bo le na eni strani. 

 
»Plonk listek« fotografiraj in mi ga pošlji na e-naslov, da ga pregledam. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.a 

 

Učna enota:  GOSPODARSTVO V 20. IN 21. STOLETJU 

Cilji: 
Učenec: 
► Preveri svoje znanje iz poglavja Gospodarstvo v 20. in 21. stoletju 
 
V posebnem Wordovem dokumentu je preverjanje znanja. Zajeta je dogovorjena učna 
snov.  

Ker ne želim, da bi preverjanje tiskal/a, tokrat ni dokument v pdf obliki.  

Odgovore piši neposredno v dokument, svoje odgovore obarvaj z modro ali zeleno barvo, 
da bodo vidni.  

Rešeno preverjanje mi pošlji na moj e-naslov. 

Rešitve preverjanja bom poslala v naslednjih dneh, da ga boš lahko 
tudi sam/a pregledal/a. 

 
 


