Pozdravljeni! Želim vam uspešen dan.
Mnogi poznate zmaja Znaja in veselo plujete po morju znanja na učimse. Kdor se še ni
prijavil na učimse, lahko to naredi kadarkoli, saj je prost dostop. Lahko ste prijavljeni dvakrat,
a pričakujem, da od 22. 5. do 29. 5. 2020 delate naloge za NIT, saj to predstavlja del ocene
pri NIT, kajne?
DRU + SLO Spoznajmo rimsko Emono
1.Oglej si posnetke.
Emonska hiša
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=50X6luVrnB4&feature=emb_title
Ave Emona: rimska Emona v današnji Ljubljani
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=youtube+Rimljani+na+slo+tleh

RIMSKA DRUŽINA
V rimski družini je glavno vlogo in besedo imel oče, pater familiae. Ko se je odpravil po
opravkih, je oblekel togo, svečano rimsko oblačilo, ki je bilo rezervirano samo za moške
državljane rimske države. Bogate rimske družine so imele tudi sužnje.
Zdaj, ko smo veliko skupaj tudi z našimi družinami, imamo veliko več možnosti za druženje,
pa tudi za konflikte. Kakšno je bilo vzdušje v rimski družini in kakšno je v sodobni?
Poslušaj oba posnetka in primerjaj, kje so razlike in podobnosti? Dopolni spodnjo
razpredelnico.
https://youtu.be/rhQGMr3C8Zs
https://mgml.si/media/witlof/attachments/2020/03/23/09/06/34/SODOBNA__DRU%C5%BDINA.mp3

Kdo odloča o večerji?

RIMSKA EMONA
Oče ukaže ženi, žena zadolži
sužnje, da pripravijo večerjo.

DANES -SODOBNOST
Žena se dogovarja z možemdelitev dela.

Mož gre na

Žena gre …

Skrb za telo: kaj, kje, …
prosti čas
upoštevanje očeta
učenje
Kdo pomaga v gospodinjstvu?
Kdo odloča?

Hišna _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prepiši spodnjo razpredelnico V ZVEZEK in jo dopolni. Lahko jo tudi dopolniš
s svojimi primerjavami.
mesto
št. prebivalcev
hiše

ogrevanje
vodovod
šolanje, kam pišejo
pisava
oblačila
vojska

RIMSKA EMONA
obzidje približno 500 x500m,
s 26 stolpi, pravokotne ulice
5 000
zidane nizke, notranje
dvorišče, na zidu freske, na
tleh mozaiki
talno gretje
aquadukt iz Rožnika
latinica
toga, tunika
legionarji, čelada, ščit,meč,
oklep, dolgo kopje, sandali

LJUBLJANA

šola na daljavo-računalnik
latinica

Pošlji obe razpredelnici po e pošti.
LEGIONAR

TOGA, TUNIKA

MAT-OBSEG LIKA
Reši v DZ str. 114, 115. PAZI pri 7. nalogi pojdi OKROG IN OKROG po liku in seštej vse
dolžine stranic. Napiši:
o = 120 dm + 65 dm + ….

ŠPO – Igre z žogo

Izberi si igro po tvoji želji.

Ne pozabi na RAČUNALNIŠTVO, če je to tvoj izbirni predmet.

