
Pozdravljeni osmošolci, 

Ker smo obravnavali že kar nekaj poglavij zgodovine, veste, da je bilo v zgodovini človeštva že mnogo 

dogodkov, ki so spremenili tok zgodovine in s tem vsakdanjega življenja. S tem se soočamo sedaj tudi sami. 

Veliko navodil ste prejeli v teh dneh, da se verjetno zavedate, da je zadeva resna in da bomo z 

upoštevanjem navodil drug drugemu pomagali ostati zdravi.  

Da vam ne bi bilo preveč dolgčas, vam pošiljam navodila za prvi teden pouka na daljavo. Ob nejasnostih me 

lahko kontaktirate po elektronski pošti.  

 

Pogovarjali smo se o dogodkih na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Francoska revolucija, pohod in vladavina 

Napoleona, Ilirske province. 

Posledica vsega tega burnega dogajanja je bil kongres na Dunaju. 

 

DUNAJSKI KONGRES 

Preberi si besedilo v učbeniku na str. 62-63. 

V zvezek pod zapis učne snovi zapiši in odgovori na naslednja vprašanja: 

1. S kakšnim namenom so se sestali vodilni evropski vladarji septembra 1814 na Dunaju? 

2. Zakaj so želeli vzpostaviti ravnotežje sil med evropskimi velesilami? 

3. Razloži pojem »restavracija« starega reda. Kaj so vladajoči sloji želeli uresničiti? 

 

 

NOVE IDEJE IN NACIONALNA GIBANJA 

Učbenik str. 64-65. 

V zvezek zapiši nov naslov, preberi besedilo v učbeniku in zapiši lasten povzetek nove učne snovi. Vključi 

naslednje pojme: sveta aliansa, liberalna opozicija, kongres svete alianse v Ljubljani. 

Vprašanja prepiši/prilepi v zvezek in nanje odgovori. 

Imenuj evropske narode, ki so se borili za svobodo.  

Kako se je proti novim idejam boril Clemens Lothar Metternich?  

Ali je leto 1830 prineslo kakšne spremembe? Utemelji. 

 

Za ponovitev obravnavanih poglavij si snov ponovno preberi v učbeniku in odgovori na vprašanja v rubriki 

Ponovi & razmisli. 

 

Ostanite zdravi, Renata Lesar Hržič 

 

V primeru, da želiš izvedeti še kakšno dodatno informacijo si lahko na spodnjih spletnih naslovih pogledaš 

dodatne naloge, poučne filmčke … 

 iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irokus.si%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHiiud9BpizkILlXW-C0EpRwwRLLg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHihJl7i4LeHWsTWd8-gRL0NQzg0A


Postopek prijave/registracije: 

1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 
2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal 

dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. 
Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 

3. Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva. 
4. Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši 

iZbirki. 

Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox. 

Tudi založba Mladinska knjiga se je odločila za brezplačen dostop do interaktivnih gradiv: 

Od ponedeljka, 16. marca 2020, naprej bodo imeli tudi vsi učenci brezplačen dostop do interaktivnih 
gradiv na portalu www.ucimte.com. Za uporabo ne bo potrebna registracija, dostop jim omogoča delo z 
interaktivnimi samostojnimi delovnimi zvezki, ki omogočajo preverjanje rešitev. 

Brezplačen dostop do interaktivnih nalog za učence in učitelje na www.ucimse.com za utrjevanje znanja. 

Veliko uporabnega učnega gradiva je tudi na spletni strani: 

https://interaktivne-vaje.si/ 

Elektronski učbeniki za posamezne predmete tretje triade so dostopni na: 

https://eucbeniki.sio.si/ 

 

http://emm.mkz.si/link.php?M=2290630&N=12085&L=4311&F=H
http://emm.mkz.si/link.php?M=2290630&N=12085&L=12139&F=H
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Finteraktivne-vaje.si%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQ49mXPCEsHvKEkTvBXtifcb23BA
https://eucbeniki.sio.si/

