
Egipčanska književnost, Himna sončnemu božanstvu 

 

Predelaj v i-učbeniku poglavje Egipčanska književnost. V pomoč ti je tudi spletna stran 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2448/index.html in učbenik Berilo 1, Umetnost besede 
(poglavje Književnost starega Egipta). Uporabiš lahko tudi druge vire.  
 
V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 

zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 

Predznanje  
 

Reši naloge v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2448/index.html. 
 
Rešitve nalog fotografiraj, izdelek oddaj v rubriko Predznanje. 
 

Cilji Označi, katere od navedenih ciljev bi rad dosegel in 
se boš zanje potrudil, katere malo manj in za katere 
meniš, da so zate nedosegljivi: 
– razložiti, kdaj je nastala egipčanska književnost in 
kakšna je bila državna organizacija v Egiptu; 
– spoznati, katere književne zvrsti in vrste so se 
razvile v književnosti starega Egipta; 
– predstaviti Himno sončnemu božanstvu; 
– utemeljiti, kako so bile medsebojno povezane 
staroveške kulture; 
– natančno načrtovati svoje delo; 
– spremljati in ovrednotiti delo (samoevalvacija). 
 

 
 

 
 

 

Strategije 
 

Razmisli in v e-Listovnik zapiši odgovore na vprašanja: 
1. Kako bom dosegel zastavljene cilje? 
2. Kdo mi bo pri tem pomagal? 
3. Ali poznam učinkovite strategije učenja in dela z viri? 

 

Dokazi Kako boš dokazal, da si cilj dosegel? Za popolno poznavanje poglavja 
moraš poznati odgovore na vse zahteve: 
– razloži, kdaj je  nastala egipčanska književnost in kako je bila urejena 
egipčanska družba; 
– spoznati, katere književne zvrsti in vrste so se razvile v književnosti 
starega Egipta; 
– razloži, kaj je Knjiga mrtvih; 
– pojasni značilnosti v razvoju hieroglifov, pomagaj si s povezavo 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2448/index2.html; 
– razloži, kdo naj bi napisal Himno sončnemu božanstvu in kdaj je 
nastala;  
 – prisluhni pesmi in/ali jo preberi in reši naloge na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2448/index3.html; 
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– utemelji, zakaj je Himna sončnemu božanstvu himna, in razloži 
značilnosti himne; 
– poišči čim več podatkov o egipčanski mitologiji in utemelji, ali je med 
mitologijo in besedno umetnostjo tega časa kakšna povezava; 
– razloži, v katerem biblijskem besedilu zasledimo vpliv Himne sončnemu 
božanstvu, in utemelji, kako so bile medsebojno povezane staroveške 
kulture. 
 
Reši tudi učni list Orientalske književnosti. 
 
Dokaze o rešenih nalogah fotografiraj in jih oddaj v razdelek Dokazi. 
 

Samoevalvacija 
 

V e-Listovniku dopolni povedi: 
a) Ko sem se učil, sem se naučil/spoznal _________________ 
b) Moje znanje in izdelek dokazujeta, da znam in razumem 

____________________ 
č)   Iz nalog je razvidno, da sem v pripravo vložil veliko truda, ker 
______________________________ 

 

 

 

 

Standard znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 
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