
NAVODILA ZA DELO 

 

Najprej preglej vsa navodila, preberi vprašanja in prelistaj svoj samostojni delovni zvezek 

(stran 76 – 109). 

PRI IZDELAVI NALOGE TI JE V POMOČ: SDZ  RAZISKUJEM PRETEKLOST 7 (od strani 76 dalje), 

različne spletne strani, interaktivni učbenik na spodnji povezavi, vsebine na povezavi 

Radoved.si. Sam/-a lahko poiščeš kakšen filmček in si ga ogledaš. Malo pobrskaj tudi po 

domači knjižnici (enciklopedije, leksikoni …).  

 

Povezave v pomoč: 

• Na povezavi: http://radoved.si/opis/43 Slovenske dežele od 11. do 16. stoletja – vstopi (poišči 

naslov, ki ga potrebuješ - klikni) beri.  

• Na povezavi: http://radoved.si/opis/42 Visoki in pozni srednji vek – vstopi (poišči naslov, ki ga 

potrebuješ – klikni) beri. 

• Interaktivni učbenik za zgodovino v 7. razredu na povezavi: (od strani 128 dalje) 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000157 

• https://www.youtube.com/watch?v=l0qi9y4CFY4  Življenje v srednjem veku (grad, 
bivališča kmetov … ) 

Vsebine, med katerimi lahko izbiraš, so: 

SLOVENSKE ZGODOVINSKE DEŽELE, HABSBURŠKA DEDNA POSEST, CELJSKI GROFJE, 

SREDNJEVEŠKI GRAD, ŽIVLJENJE PLEMIČEV, ŽIVLJENJE KMETOV, BIZANTINSKO CESARSTVO, 

ARABSKA DRŽAVA, KRIŽARJI IN KRIŽARSKE VOJNE (ogledaš si lahko film Ridleyja Scotta, 

Nebeško kraljestvo – obravnava križarske vojne v 12. stoletju). 

 

Po navodilih izdelaj nalogo.  

Upoštevaj vse, kar mora naloga vsebovati (naslovna stran, uvod, jedro, zaključek, 

uporabljeni viri in literatura – pravilen zapis, vsaj ena slika – lahko narišeš).  

Kriteriji ocenjevanja izhajajo iz navodil. 

 

ROK ZA ODDAJO: 28. 5. 2020. 

Nalogo pošlji na moj e-naslov: znidar.sabina@gmail.com 

PROSIM: Pošlji samo en dokument (ena priloga) - učencev je zelo veliko 

http://radoved.si/opis/43
http://radoved.si/opis/42
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000157
https://www.youtube.com/watch?v=l0qi9y4CFY4


POTEK DELA 

1. 

Oblikuj nalogo, v kateri boš predstavil/-a učno snov (bistvo učne snovi), ki si jo izbral/-a. 

Vključi tudi kakšno zanimivost, sliko (lahko narišeš). Delo naj bo tvoje, izvirno, ne povzeto s 

spletnih strani.  

V nalogo lahko vključiš rubrike ALI VEŠ? ter UČENJE S SPLETOM na koncu posamezne učne 

snovi v samostojnem delovnem zvezku. 

 

2. 

V zaključku naloge zapiši, kaj si ob nalogi novega spoznal/-a, kaj si pridobila/-a (kakšno 

veščino), ugotovil/-a kaj novega o sebi, bi morda želel/-a še kaj izvedeti … 

 

3.   

DODATNA NALOGA (IZZIV) – izberi eno možnost 

V zvezi z vsebino, ki si jo izbral/-a, izdelaj – kratko in enostavno: kviz, rebus, križanka, 

naredi manjši plakat (lahko na A4 format), napiši pesem, nariši risbo, simbol, zapiši zgodbo, 

legendo …  na svoj način in priloži k nalogi (zadnja stran naloge). 

 

 

 

 


