
7. B 

TOREK, 19. MAJ 

Danes ponavljamo uro izpred dveh tednov. Preverite, če ste že vse naredili: zapis v zvezek in 

kviz Preseljevanje ljudstev. Kviz je dosedaj rešilo 13 učencev.  

Naslov: Kaj je bilo preseljevanje ljudstev, U, str. 87 in 88. Tudi v iRokusu odprite na str. 87 

in 88, tam si oglejte filmček in povečajte naloge, označene s puščico. Zapis v zvezek naredite 

tako: Preseljevanje ljudstev. Svoje znanje o preseljevanju ljudstev preverite na tej povezavi, 

ja, sem kliknite in končno rešite.   

PETEK, 22. MAJ 

Oglejte si filmček Spremembe v Evropi. Po ogledu naredite zapis v zvezek z naslovom 

Spremembe v Evropi, prehod iz antike v srednji vek. Pod ta naslov zapišite tri točke: 1. 

Preseljevanje ljudstev. 2. Tri vrste sprememb. 3. Delitev srednjega veka. Pod vsako točko 

zapišite pod alinejo vse tisto, kar vam učitelj pove, ne samo to, kar piše. Za današnjo uro ne 

potrebujete učbenika, čeprav obravnavamo naslednje poglavje v U po vrsti: Kako so selitve 

ljudstev spremenile Evropo. 

7. D 

PONEDELJEK, 18. MAJ 

Po žalostnem propadu Rimskega imperija in koncu starega veka listamo dalje po učbeniku in 

gremo v srednji vek, naslov: Kaj je bilo preseljevanje ljudstev, U, str. 87 in 88. Tudi v 

iRokusu odprite na str. 87 in 88, tam si oglejte filmček in povečajte naloge, označene s 

puščico. Zapis v zvezek naredite tako: Preseljevanje ljudstev. Svoje znanje o preseljevanju 

ljudstev preverite na tej povezavi.  

SREDA, 20. MAJ 

Oglejte si filmček Spremembe v Evropi. Po ogledu naredite zapis v zvezek z naslovom 

Spremembe v Evropi, prehod iz antike v srednji vek. Pod ta naslov zapišite tri točke: 1. 

Preseljevanje ljudstev. 2. Tri vrste sprememb. 3. Delitev srednjega veka. Pod vsako točko 

zapišite pod alinejo vse tisto, kar vam učitelj pove, ne samo to, kar piše. Za današnjo uro ne 

potrebujete učbenika, čeprav obravnavamo naslednje poglavje v U po vrsti: Kako so selitve 

ljudstev spremenile Evropo. 
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