Шести разред
Одељења: 6/3, 6/4

Драги ученици,
Надам се да сте сви добро. Данас нам предстоји пуно посла. Као што знате, почели смо
са обрадома нове наставне теме ''Рани нови век''. Прошли понедељак, 27.4.2020. је било
приказано предавање ''Велика географска открића''. Имали сте за задатак да одгледате
предавање и запишете тезе. Ове недеље настављамо са обрадом раног новог века и
бавимо се темом ''Културни и верски покрети у Европи почетком новог века''. ТВ
предавање на ову тему приказано је у понедељак 4.5.2020. и потребно је да одгледате
то предавање и запишете тезе. Вероватно сте приметили да у вашем уџбенику немате
лекцију под овим називом. Разлог за то је што смо морали да убрзамо са обрадом
обзиром да ће нам школска година краће трајати. Лекције које су сажете и обрађене у
овом предавању су: ''Хуманизам и ренесанса'', ''Хришћанска црква у раном новом веку''
и ''Прединдустријско доба''. Ученици који имају стари уџбеник од сада ће користи
уџбеник за седми разред. Уколико неко нама стари уџбеник за седми разред потребно
је да ме о томе обавести да бисмо пронашли начин на који ће убудуће радити. У старом
уџбенику за седми разред то су лекције: ''Градови у новом веку'', ''Хуманизам и
ренесанса'' и ''Реформација и противреформација''.
Задатак за ученике који не раде преко платформе Едмодо:
Уколико нисте одгледали ТВ предавња ''Велика географска открића'' и ''Културни и
верски покрети у Европи почетком новог века'' и записали тезе, потребно је да прво то
урадите. Затим ћете одговорити на питања са 160, 163, 167.(1. и 2. питање) и 183.
стране. Рок за израду задатка је недељу дана. Одговоре ћете ми послати путем
електронске поште.
Ученици који раде по старом уџбенику, а нису на платформи Едмодо одговориће на
следећа питања:
1. Зашто су Европљани почели да траже поморски пут до Индије?
2. Који су проналасци и промене омогућили дуже пловидбе?
3. Шта је био циљ Колумбовог путовања?
4. У чему је значај Магеланове експедиције?
5. Ко су били конквистадори и које су последице њиховог деловања?
6. Шта значи појам хуманизам?
7. Шта значи појам ренесанса?
8. Ко су најпознатији књижевници тог доба и која су њихова дела?
9. Који су научници били следбеници хелиоцентричног учења?
10. Ко је био Мартин Лутер?
11. Шта је противреформација?

12. Који градови су напредовали почетком новог века?
13. Шта је то мануфактура?
14. Која је разлика између мануфактуре и старе занатске радионице?
15. Шта значе појмови капитал, капиталиста, капитализам?
Задатак за ученике који раде преко платформе Едмодо је постављен на платформи.
Успешан рад!
Ваша наставница,
Александра Јелић

