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DRU – RAZISKOVANJE PRETEKLOSTI 

ŠPO – MIGAJMO NA SVEŽEM ZRAKU 

SLJ – PROŠNJA 

Danes se boš učil o prošnji. Pripravila sem ti razlago, da boš lažje razumel/a. Najdeš jo v priloženi projekciji in na youtubu. 

PROŠNJA 

https://youtu.be/mBx_2Gv9XY8 

Razlago lahko poslušaš večkrat. Sedaj poskusi rešiti naloge v  

 SDZ 2, str. 74 – 77. 

 Ne pozabi napisati prošnjo teti Meti. Lahko si izmisliš še kakšno svojo prošnjo in mi jo pošlješ. 
 

 

NIT – SRCE (U, str. 29) 

 

 Učbenik, str. 29 AKTIVNO BRANJE 
- Preberi besedilo o srcu. Kakšna mišica je srce? Kako je razdeljeno? Na kakšen način potiska 

kri po telesu? Kaj je srčni utrip? 

 

SRCE 

Je votla mišica, ki se krči in sprošča. Veliko je za človeško pest in tehta 300g – 500g. 
Leži v višini prsi skoraj na sredini telesa, pomaknjen nekoliko v levo. Deluje kot 
črpalka, ki črpa kri iz tkiva in jo potiska v pljuča in obratno. Poganja kri po telesu. V 
eni minuti se pri odrasli osebi skrči in razširi 60-80krat. Če smo telesni aktivni do 200 
krat. Za srce poskrbimo tako, da se zdravo prehranjujemo, izogibamo se alkoholu, 
kajenju, vsaj 3x na teden se gibamo po 20 minut. BOLEZNI SRCA: srčni infarkt, srčno 
popuščanje, okvara srčnih zaklopk, motnje ritma…Človeški krvni obtok je 
SKLENJEN. Ljudje imamo različne krvne skupine: A, B, AB, O. 
 

 

DRU – RAZISKOVANJE PRETEKLOSTI 

 

Rimljani za najmlajše 

Gotovo ste že slišali za pogumna Galca Asterixa in Obelixa? Se spomnite proti komu sta se 
borila? Proti Rimljanom, res je! In eno izmed mnogih rimskih mest, je bilo tudi majhno rimsko 
mesto, ki je stalo na mestu, kjer danes stoji Ljubljana.   

https://youtu.be/mBx_2Gv9XY8


Preberi pesem in ugotovi, kako se je mesto imenovalo. Podobno kot limona ali melona. 

En dan zaspan v naše konce prikorakal je Rimljan. 
 
Mineva že dva tisoč let, odkar mu sledilo jih je več deset. 
 
Obzidje visoko graditi so začeli, obliko pravokotno so mu nadeli. 
 
Ni pa malo mesto niti petsto let imelo, ko že pod divjim Atilo je skoraj konec doživelo. 
 
Ali poznaš ime tega kraja, ki ga prva črka verzov izdaja? 
 

 

SPREHODI SE PO EMONI 

 

Klikni na video in se podaj na sprehod po Emoni. Zamisli si, da bi v njej živel s svojo družino. 
Kakšno bi bilo tvoje življenje? 

https://www.youtube.com/watch?v=8YrqEQs0PRg&feature=emb_logo 

LEGIONARJI 

Mesto so stražili vojaki, imenovani legionarji. Mar veš, od kod ime legionarji? Neeeee, niso 
radi sestavljali lego kock. Ime so dobili po legiji, osnovni enoti rimske vojske. 

Primerjaj legionarja in poišči 5 razlik. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8YrqEQs0PRg&feature=emb_logo


RIMSKA DRUŽINA 

 

Poslušaj oba avdio posnetka iz rimske in sodobne družine. 

Poskušaj ugotoviti razlike med njima. 

https://mgml.si/media/witlof/attachments/2020/03/23/09/06/18/RIMSKA_DRU%C5%BDINA.mp3 

https://mgml.si/media/witlof/attachments/2020/03/23/09/06/34/SODOBNA__DRU%C5%BDINA.mp3 

 

KAKO SO BILI RIMLJANI OBLEČENI? 

 

Dobro si oglej oblačila, ki so jih nosili stari Rimljani. Ugotovi, kdo je vsiljivec. 

 

 

 

Poišči belo rjuho in si tudi ti naredi rimsko togo, oblačilo bogatih rimskih mož. Rimljani so pri 
oblačenju potrebovali pomoč sužnjev, ki so jih lahko kupili na tržnici. Kdo pa bo pomagal 
tebi? Ne pozabi, več gub kot je imela toga, bolj bogat je bil mož, ki jo je nosil. 

https://mgml.si/media/witlof/attachments/2020/03/23/09/06/18/RIMSKA_DRU%C5%BDINA.mp3
https://mgml.si/media/witlof/attachments/2020/03/23/09/06/34/SODOBNA__DRU%C5%BDINA.mp3


 

ŠOLA 

 

Otroci bogatih družin so se najpogosteje učili kar zunaj na forumu, glavnem trgu v mestu. 
Učil jih je  izobražen grški suženj. Pisali so na voščene tablice, ki so bile narejene iz čebeljega 
voska. Izračunaj račune, ki so napisani na tabli.  

Rimljani so števila zapisovali drugače kot jih pišemo mi. Danes uporabljamo arabska števila. 
Pri reševanju računov si pomagaj z zapisom na voščeni tablici.  

 



 

RIMSKO STRANIŠČE 

 

Ali veš, da so Rimljani hodili na skupna stranišča? Tam so se med seboj lahko tudi pogovarjali. 
Oglej si priloženo sliko. 

S čim so si obrisali ritke? Z morskimi spužvami na palici, ki so jih oprali v razkužilu, da jih je 
lahko uporabilo več oseb. 

Kako pa izgledajo naša današnja stranišča? V čem so razlike? 

 

 

MOZAIKI 

Bogati Rimljani so imeli tla v svojih hišah okrašena z mozaiki. To so podobe, sestavljene iz 
majhnih raznobarvnih kamenčkov v obliki kock, položenih v svežo malto. Še danes jih lahko 
občuduješ med ostanki rimske Emone.  

Preizkusi se v vlogi mozaicista in poustvari svoj mozaik. 

http://www.estoritve.com/mozaik/ 

http://www.estoritve.com/mozaik/


RIMSKI DENAR IN MOŠNJIČEK 

 

Na kovancih so bili upodobljeni rimski cesarji. Tako so lahko po vsem cesarstvu vedeli, kateri 
vladar jim vlada. Oglej si nekaj primerov kovancev. Cesarji so na njih upodobljeni od strani. 

 

Rimljani so navadno denar hranili v mošnjičkih. Izdelaj si kovance in mošnjiček. 

Za KOVANCE potrebuješ: 

svinčnik 

A4 trši papir 

kovanec za 2 EUR 

kuhinjsko alufolijo 

škarje 

lepilo 

 

Prepogni trši papir na pol. Nanj nariši krog v velikosti kovanca za dva evra. Rob kovanca naj se 

dotika prepognjenega dela papirja. 

Krog izreži, a pazi, da popolnoma ne prerežeš roba, ki stranici drži skupaj. 

Razpri papir s krogoma in nanj na eni strani prilepi alufolijo. 

Obreži alufolijo tako, da okrog krogov pustiš ozek rob. Na koncu rob okrog in okrog privihaj 

navznoter. 

Stranici s privihano alufolijo namaži z lepilom in zlepi skupaj. 

Uporabi top svinčnik in z njim na svoj kovanec na rahlo nariši želeni motiv. 

 

Za MOŠNJIČEK potrebuješ: 
kos črnega ali rjavega tankega filca 

krožnik za kavico 

flumaster 

luknjač 

usnjeno vrvico 

Na filc nariši krog s premerom 15 centimetrov in ga izreži. (lahko obrišeš krožnik za kavico) 

Centimeter od roba kroga s flomastrom označi luknjice, ki naj si sledijo v razmiku enega centimetra. Z 

luknjačem naredi luknje. Če ga nimaš, si pomagaj s škarjami. 

Skozi luknje napelji usnjeno vrvico, tako kot vidiš na navodilih. 

Kovance shrani v mošnjiček, zategni vrvico in naredi pentljo. 



 
 

 

ŠPO – MIGAJMO NA SVEŽEM ZRAKU 

V prilogi imaš vaje za ves teden ur športa. K vajam povabi tudi tvoje člane družine. Posnamite se in mi pošlji. 

 

OSTANITE ZDRAVI IN UŽIVAJTE.                                      

 


