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PONOVIMO NEKAJ POJMOV O EGIPTU

FARAON

PIRAMIDA

MUMIFICIRANJE

MUMIJA



KDO JE ANUBIS?

• Anubis je staroegipčanski bog mrtvih in 
podzemlja. Upodobljen je kot človek s 
šakalovo glavo v črni barvi, ki v eni roki  
drži ključ življenja - Ankh, v drugi pa 
vladarsko žezlo. Anubis nadzoruje 
postopek mumificiranja ter spremlja duše 
skozi podzemlje in preizkuša njihovo 
znanje o bogovih in vero v njih. Anubis
postavi srce na tehtnico pravice. Če je srce 
umrlega lažje od njegovega peresa, 
pospremi dušo do vladarja podzemlja 
Ozirisa. Če pa je srce umrlega težje, 
pomeni , da je njegova duša zlobna, zato z 
njo nahrani demona Amuta. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0akal


OGLEJ SI ŠE OSTALE 
EGIPČANSKE BOGOVE! 
Razišči, kakšni bogovi so
bili Amon, Izida in Oziris.



Preberi retrospektivo
odlomka iz knjige Mračne 
zgodbe.
BERILO, STRAN 79



prepis: Kdo je Tom Fan

Je ljubitelj egipčanske 
umetnosti.

Je vandal (uničuje 
predmete, ker se 
nanje podpisuje –

GRAFITI)

Podpisuje se kot 
FANTOM, kar je 

ANAGRAM njegovega 
imena.

Anagramu z drugo besedo 
rečemo premetanka, kar 

pomeni, da s premešanjem črk v 
besedi, dobimo drugo besedo, 

npr. besedo TELO lahko 
premešamo v LETO ali pa besedo 

STOK v KOST. 

Še sam poišči nekaj 
anagramov. 

Razišči, kaj pomeni 
beseda fantom.



Zdaj pa reši 
kviz na strani 
78 in preberi 
odlomek!



prepis: Reši 
naloge!

• Kako Fantom v prvem odstavku opiše Anubisa? 

• Iz tretjega odstavka prepiši ime kraja, kjer naj bi 
počivali faraoni. 

• Iz četrtega odstavka prepiši poved, ki opisuje en 
postopek mumificiranja.

• Kaj izveš o bogu z imenom Raa v petem 
odstavku?

• Zakaj je Anubis Fantomu dal kovanec na jezik?

• Kam je Anubis položil Fantomovo truplo?

• Na koncu odlomka je zapisan še en anagram –
čigav je?

• Zakaj je Anubis kaznoval Fantoma?



NALOGA: Napiši 
domišljijsko zgodbo. 
Izbiraj med naslovi na 
desni.

Srečanje z mumijo

Jaz sem Anubis

Izgubljen v piramidi

Faraon na obisku


