
GRADIVO 8. B ZA TOREK, 31. 3. 2020 

 

Dragi učenec, draga učenka,  

pri vseh predmetih te vabimo v spletno učilnico, v kateri boš našel/našla gradivo, 
naloge, interaktivne naloge ter učiteljico/učitelja, ki ti bo pomagal/a in dal/a 
povratne informacije.   

 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI IP GLEDALIŠKI KLUB - torek, 31. 3. 

 

Dragi mladi gledališčniki! 

Znova se oglašam, čeprav se bodo moja navodila, kot sem obljubila že prejšnji 
teden, v veliki meri ponovila. Tisti, ki morate imeti predstavitev določene teme, se 
nanjo pripravite. Govorni nastop boste imeli takoj, ko se vrnemo spet v šolo. 

Predstavitev svoje teme mi lahko pošljete po e-pošti.  

Za vse pa velja, da se počasi učite na pamet besedilo za vlogo, ki jo imate v igri 

Sneguljčica. 

Želim vam vse dobro in vas prijazno pozdravljam. 

Vaša učiteljica 
 

 

ZGODOVINA 8. b, 31. 3. 2020 in 1. 4. 2020. 
 

Prilagam »rešitve« za ponedeljek in napotke za torek in sredo (3 ure).  
Vse je tudi v spletni učilnici. 
 

 
»Rešitve«: NASTANEK ZDA 
 

1. Američani 
Staroselci: Indijanci 

Priseljenci: Angleži, Nizozemci, Nemci, Francozi, Skandinavci 
2. Ameriška osvobodilna vojna  
Na V Severne Amerike je bilo 13 britanskih kolonij. 

Kolonisti so bili vse bolj nezadovoljni zaradi visokih davkov, ki so jih plačevali Veliki 
Britaniji, zato so napovedali prekinitev trgovanja z Britanijo. 
Med kolonijami in VB se je pričela vojna. 

Zmagali so kolonisti. 
Vmes so 4. 7. 1776 ustanovili ZDA – podpisali so deklaracijo o neodvisnosti. 
V njej so bile na podlagi razsvetljenskih idej  prvič zapisane človekove pravice 

3. Ureditev države takrat in danes 
Oblika države: republika (prva na svetu). 



Politična ureditev: demokracija s 3 vejami oblasti. 
Demokracija in človekove pravice so bile omejene na belopolte prebivalce, za 

Indijance in temnopolte pa ne. Črnci so bili sužnji. 
Tudi ženske, čeprav belke, niso imele volilne pravice. 
4. Posledice  

ZDA so bile prva sodobna/moderna demokracija na svetu in zato »obljubljena 
dežela« za mnoge Evropejce, ki so živeli v monarhijah. 
 

 
Napiši naslov: FRANCOSKA REVOLUCIJA (str. 70 - 74) 

 
Obvezno preberi besedilo v učbeniku in s pomočjo vprašanj izdelaj zapiske: 

 

1. Kdo so sestavljali francoski prvi, drugi in tretji stan (kar je ob sliki z oranžno 
pisavo). 

2. Zakaj je bila Francija v krizi, zakaj so bili ljudje nezadovoljni? (oranžen okvir, 70) 

3. Kaj se je zgodilo 14. 7. 1789? 
4. Kaj je pomenilo priznanje narodne skupščine (oranžen okvir, str. 71)?  
5. Katera dva pomembna sklepa je sprejela narodna skupščina (oranžen okvir, str. 

72)? 
6. Izpiši glavna načela, zapisana v deklaraciji o človekovih pravicah? (oranžen in 

rumen okvir, str. 72) 

7. Kaj vse se je spremenilo, ko je Francija 1791 postala ustavna monarhija? 
8. Katere spremembe sta prinesla razglasitev republike in vladanje jakobincev 

(zadnji oranžen okvir, str. 73)? 

9. Kakšna usoda je doletela francoskega kralja Ludvika XVI.? 
10. Kakšen je pomen francoske revolucije (katere spremembe je prinesla)? 
 

Neobvezno: 
- Lahko si pogledaš odlomek iz filma o Ludviku XVI, ki prikazuje njegovo 

usmrtitev na giljotini. Opozarjam: prikaz je precej nazoren. 
https://www.youtube.com/watch?v=gB7sM00M_uo 

 

- Lahko si ogledaš, kako izgleda dvorec Versailles: 
https://www.youtube.com/watch?v=XxIzMr2Ekpo 
 

- Predlagam, da prebereš kratek članek o francoski revoluciji ( pod njim je tudi 
posnetek): 
http://zgodovina.si/francoska-revolucija-1789/ 

Na tem portalu je še več zanimivih vsebin.  
Saj veš, kaj je zapisal Tone Pavček: » Če ne bomo brali, nas bo pobralo«. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gB7sM00M_uo
https://www.youtube.com/watch?v=XxIzMr2Ekpo
http://zgodovina.si/francoska-revolucija-1789/


 

DKE 8. b, 31. 3. 2020, vse je tudi v spletni učilnici. 

 
Obvezno:  

1. Dokončaj zapiske o EU, če jih še nisi. 
2. Preglej učbenik, str. 65 – 69 in zapiši: 

- kdaj je Slovenija postala članica EU, 

- na kakšen način smo odločali o vstopu v EU, 
- kaj je NATO. 

3. Prepiši tabelo na str. 69. 

 
 
Neobvezno: Na portalu EU je tudi Kotiček za učenje. Prebrskaj ga. 

(https://europa.eu/learning-corner/home_sl) 
V njem najdeš razne kvize, igrice in drugo gradivo o EU. 

Predlagam, da v zavihku Učno gradivo izbereš starost 12 - 15 let in pregledaš 
predstavitvene prosojnice z naslovom Evropa na kratko. 

 

 

 

Danes je na urniku tudi RAZREDNA URA. Prosim, na komunikacijskem kanalu 

napiši, kako se počutiš ob tovrstnem delu na daljavo. Prosim, napiši vsaj eno dobro 

lastnost in morda kakšno težavo ali izziv. Vesela bom tvojega zapisa. Tvoja 

razredničarka 

https://europa.eu/learning-corner/home_sl

