Pozdravljeni učenci in učenke!

Kot najbrž že veste, boste v mesecu maja ocenjeni. Pri zgodovini vas bom enkrat
ocenila. Ocenila bom pisni izdelek, ki ga boste pripravili po naslednjih navodilih. Vaš
pisni izdelek bo vseboval snov, katero smo že predelali v šoli in utrjevali ter preverjali
kar nekaj ur v šoli in med poukom na daljavo.
Prosim, da si navodila POZORNO preberete.

Sestavil boš besedilo z uvodom, jedrom in zaključkom.
1. uvod:
S pomočjo zvezka, učbenika (str. 50, 75,76), lahko tudi z dodatnimi viri in literaturo
(knjige, revije, ki jih imaš doma ali internet), vsebina pri drugih predmetih, …
boš predstavil verovanje Grkov ali verovanje Rimljanov. (to je odvisno, katerega
boga ali boginjo boš izbral).

2. jedro: Izbiraš med :
a) grškimi bogovi in boginjami
ALI
b) rimskimi bogovi in boginjami.
Seznam najdeš v učbeniku ali na spletu.
Ko boš izbral grškega boga ali boginjo oziroma rimskega boga ali boginjo boš poiskal
podatke. Kje? Uporabiš lahko učbenik, knjige, revije ali splet. Razmisli, če ste se pri
kakšnem drugem predmetu ali pa v preteklih letih že srečali s to temo.
Razišči zgodbo, značilnosti, mite in legende, kraje, zanimivosti, …
Ko boš nabral dovolj podatkov, boš iz teh podatkov sestavil besedilo.
POZOR: besedilo mora biti napisano v 1. osebi ednine. Drugače povedano: vživel
se boš v boga ali boginjo in pripovedoval ter opisoval, kot da si to ti.

3. zaključek:
S pomočjo zvezka, učbenika (stran 79,80), lahko tudi z dodatnimi viri in literaturo
(knjige, revije, ki jih imaš doma ali internet), vsebina pri drugih predmetih, …
…boš primerjal verovanje Grkov ali Rimljanov (spet glede na katerega boga ali
boginjo si izbral) s KRŠČANSTVOM. Primerjal boš začetke verovanja, značilnosti,
osebe, obrede, kraje molitve, ….Iskal boš skupne značilnosti in razlike, ter jih
opisal.

Tvoj izdelek lahko natipkaš ali pa čitljivo napišeš (fotografija) in pošlješ do 15. 5. 2020
na moj naslov gordana.crnaric@ossmarje.si
Če potrebuješ dodatna pojasnila, mi piši.

Uživajte med počitnicami in ostanite zdravi 
Gordana

