
Pozdravljeni šestošolci!  

 

 

 

Nov delovni teden je tu, mini velikonočne počitnice so za nami. Upam, da ste zdravi in polni 

novega zagona.  

Naj omenim, da ste trenutno tudi vi priče zgodovinskemu dogodku, o katerem se bodo učili v 

prihodnosti. Zato si lahko v zgodovinski zvezek tudi zapišete kakšen stavek ali dva o vašem 

doživljanju tega dogodka. Morda pa ravno to vaše doživljanje postane vir iz prve roke, preko 

katerega bodo bodoči zgodovinarji razlagali čas epidemije leta 2020.  

 

Tudi ta teden bomo namenili ponovitvi in utrjevanju snovi.  

 

Za vse povratne informacije sem dosegljiv na elektronskem naslovu: 

zgodovina.zalec@gmail.com . 

 

 

Ostanite zdravi in vse lepo.  

 

 

 

 

Martin Marič 

  

mailto:zgodovina.zalec@gmail.com


 

Ponavljanje in utrjevanje učne snovi 

 

 

Dodatno neobvezno ponavljanje in utrjevanje znanja: 

 https://www.ucimse.com/razred6/naloge/ostanki-preteklosti-spoznavamo-

zgodovino (interaktivna igra) 

 https://lanovsvet.si/teme/1-spoznavajmo-zgodovino/ (dodatna razlaga snovi in 

kviz) 

  

1) V samostojnem delovnem zvezku rešimo ponovitev snovi (IZNAJDBE) na 
strani 78 in 79. 

2) Za ponovitev snovi reši tudi spletni kviz, kjer boš ponovil in obnovil snov 
prve konference! Če odgovoriš narobe, veš kaj se je še potrebno naučiti.  
 
Spletni kviz na: 

  https://kahoot.it/challenge/03292459?challenge-id=3aef8030-
ebb3-4059-abcc-8aa61c615477_1586353297066  
ALI  

 v brskalnik vtipkaj Kahoot.it in vtipkaj kodo kviza: 03292459  
 
- nalogo reši le enkrat 
- vpiši se s prvo črko imena in priimka ter razredom (odpadejo vsi vzdevki) 

- s kvizom preverjaš sebe in svoje znanje, zato ne goljufal in se ne 
prijavljaj z različnimi imeni 

https://www.ucimse.com/razred6/naloge/ostanki-preteklosti-spoznavamo-zgodovino
https://www.ucimse.com/razred6/naloge/ostanki-preteklosti-spoznavamo-zgodovino
https://lanovsvet.si/teme/1-spoznavajmo-zgodovino/
https://kahoot.it/challenge/03292459?challenge-id=3aef8030-ebb3-4059-abcc-8aa61c615477_1586353297066
https://kahoot.it/challenge/03292459?challenge-id=3aef8030-ebb3-4059-abcc-8aa61c615477_1586353297066


Rešitve – Križanka o gradbeništvu 1 
 

 

 

1. Vzpetina nad grškim mestom, kjer so bila svetišča. 
2. Visoka stavba namenjena kulturnim, finančnim in upravnim zadevam v  
    sodobnih mestih.  
3. Iz gline zgrajeno stopničasto svetišče v Mezopotamiji. 
4. Sistem za odvajanje odpadnih voda pri Rimljanih in v sodobnosti. 
5. Kulturna in gospodarska središča srednjega veka (menihi). 
6. Gradbeni material prvih koč (vrsta prsti) 

7. Gradbeni dosežek, ki je varoval srednjeveška mesta in gradove. 
8. Most po katerem teče voda v večja rimska mesta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpiši obarvane črke od zgoraj navzdol in dobil si geslo:  

_______PIRAMIDA______________________ 

Opiši ta gradbeni dosežek: 

- Kje ga najdemo, ali je še viden? Piramide še danes najdemo v Egiptu. 

- Iz česa je zgrajen? Zgrajene so iz velikih kamnitih blokov, kateri so lahko težki več ton. 

- Kdo jih je gradil in kako? Gradilo naj bi jih je veliko število sužnjev, po nekaterih podatkih tudi 100.000. Pri 

gradnji so sodelovali inženirji, kamnoseki, kiparji, kmetje. Še danes ne vemo natančno kako so jih gradili. 

Verjetno so kamne pripeljali po reki Nil ter jih s pomočjo nasipov in škripcev in valjev premikali. 

- Čemu je bil ta gradbeni presežek namenjen? To so bile grobnice za faraone (kralje) ter pomembne 

uradnike države. V njih je z njimi bili pokopano tudi veliko zakladov, zato so bile tarče ropanja. 

 

1. a k r o p o l a 

2. n e b o t i č n i k 

3. z i g u r a t 

4. k a n a l i z a c i j a 

5. s a m o s t a n i 

6. i l o v i c a 

7. o b z i d j e 

8. a k v a d u k t 


