Priporočilo za delo na domu pri predmetu ZGODOVINA, 6. do 9. razred v tednu od 16.3. do
20.3.2020

Dragi učenci, posredujem vam nekaj kratkih priporočil in usmeritev za delo doma.
Če imate dostop do TV programov Discovery Channel, Viasat History ali History Channel, National
Geographic, so oglejte posamezne oddaje ali serije z različnimi tematskimi sklopi, ki vsebinsko
sovpadajo z obravnavano snovjo. Tudi RTVS bo v dopoldanskem času pripravil programske vsebine
namenjene učencem. Glede na temo, ki vas pritegne lahko podrobneje raziščete vsebine ob uporabi
virov in literature. Prosil bi vas, da o spoznanih vsebinah naredite kratek zaznamek o videnem,
prebranem in seveda tudi kaj narišete, naslikate, sestavite križanko, kviz ali pa celo pripravite
predstavitev ob plakatu ali uporabi IKT. Teme naj se po možnosti navezujejo na obravnavano snov,
ni pa to nujno – izkažite lasten interes za zgodovino.
Predlagane vsebine:
6. razred – PRVE ZNANOSTI IN NJIHOV ZAČETEK (SDZ str. 80-93). Izberi eno od področij znanosti in jo
v obliki plakata, risbe, zapisa oblikuj v obliko, ki nam jo boš lahko predstavil. Področja odkrivanja
znanosti lahko razširiš ob pomoči literature, svetovnega spleta, pogovora s starši….
7. razred – RIMSKI IMPERIJ (Antična rimska kultura – nariši, Kakšno je bilo življenje v rimskem
imperiju: družina, prehrana, javno življenje – nariši, zapiši.
8. razred – EVROPA V 19. STOLETJU. Razišči tematski sklop Tehnična revolucija in industrializacija –
Industrijska revolucija (U str. 114- 126). Izberi zate zanimivo temo (npr. razvoj železnice, prvi
avtomobili, pojav parnikov – Titanic, položaj delavstva…). Zapiši, nariši – lahko tudi strip in nam
kasneje tudi predstavi izbrano temo. To obdobje je eno najzanimivejših v zgodovini in verjetno ne
bo težko izbrati teme, ki jo boš raziskal.
9. razred – ŽIVLJENJE V SFRJ JUGOSLAVIJI IN SLOVENSKA OSAMOSVOJITEV (U str. 128-153)
Prelistaj učbenik od str. 128 do 153 in Izberi področje, temo, ki jo boš raziskal glede na lasten interes
(npr. šport, glasba, umetnost, znanost….) Izbrano tem oblikuj v obliki zapisa z likovno opremo ali pa
oblikuj predstavitev ob uporabi računalnika. V krogu družine se pogovori s straši kako so oni doživljali
svojo mladost, kaj je bilo drugače (npr. glasba, zabava, delo…). Primerjaj izkušnje različnih generacij,
dodaj humor, nariši strip, izdelaj fotomontažo…
Pri reševanju nalog, raziskav, risanju bodi sproščeni, humor je vedno dobrodošel, odkrivajte tiste
delčke zgodovine, ki so za vas zanimivi, pomembni in jih želite podrobneje spoznati.
V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj mi lahko posredujete sporočila na e-naslov:
tomaz.jurca@guest.arnes.si
Vsem skupaj SREČNO!

