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nemščina,  14. 4. 2020 

Pozdravljeni dragi 8-šolci.  

V prilogi najdete rezultate svojih oddanih preverjanj. Nekateri ste odlično opravili 

delo, saj kljub napakam vem, da je delo vaše (in da to ni delo staršev, prevajalnika, 

itd.)  

Naslednji dve uri bomo še namenili tej snovi, ampak se je bomo lotili iz nekoliko 

drugačne smeri.  

Najprej za uvod reši naslednji dve interaktivni nalogi. Spregaj glagole, pazi na 

ustrezno končnico. Na koncu se ne pozabi preveriti tako, da klikneš na modro puščico 

desno spodaj.  

 https://learningapps.org/view9688032 

 https://learningapps.org/view2866140 

Sedaj sledi naslednja naloga, prav tako interaktivna. Odpri povezavo in zagledal boš 

sestavljanko. Na vsakem delu je zapisan glagol, ki pa lahko velja (glede na končnico, 

samo za eno osebo. Za vsak glagol zgoraj izberi ustrezno osebo (najprej osebo nato 

glagol). Če boš vse pravilno razporedil/a sledi naloga, ki jo najdeš v spletni učilnici 

(brez skrbi, kratka je).  

 https://learningapps.org/view4230965 

Zdaj pa še zadnja naloga. Osmerosmerka te čaka na spodnjem naslovu. Iščeš 

enostavne glagole, ki jih že vse poznaš. 

 https://learningapps.org/watch?v=pr69hg35t20 

Ko glagole najdeš, si jih izpiši. Vsi so v nedoločniku, ne? Imajo torej končnico      –

en. Uporabi jih in zapiši kratek potek svojega dneva. Da se izognemo napakam, ki si 

jih delal/a pri prejšnji nalogi upoštevaj naslednje: 

 Zapisuj kratke povedi.  

 Izbiraj med: 

o OSEBA + GLAGOL + … 

o URA/DAN/DEL DNEVA/DANN + GLAGOL + OSEBA + … 

 Ker pišeš svoj potek dneva, bodo verjetno vsi glagoli imeli končnico –e.  

 

Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

Mojca Kacjan 

https://learningapps.org/view9688032
https://learningapps.org/view2866140
https://learningapps.org/view4230965
https://learningapps.org/watch?v=pr69hg35t20


IŠP 

OGREVANJE: 

- 10 min neprekinjenega rahlega teka ali gibanja v različnih smereh (glede na prostorske zmožnosti) 

- 10 poljubnih dinamičnih ogrevalnih vaj -10 ponovitev (kroženja, zamahi, zasuki...) 

GLAVNI DEL: 

- 300 poskokov s kolebnico (lahko z vmesnimi odmori) 

- 5x šprint (sam izmeri in označi s kredo, kamnom...30 metrov= 40 korakov) 

- 3x8 poskokov s koleni do prsi z vmesnim poskokom (kenguruji) 

- Plank (mizica) na komolcih 3x 30 sekund 

- Sklece (lahko tudi na kolenih) 3x10 

ZAKLJUČNI DEL: 

- 3 raztezne vaje za roke, trup, noge (za vsak del telesa 3 vaje) držiš 15 sekund 

Med vadbo in po njej spij dovolj tekočine. 

KEMIJA 

Dragi učenci 8.B,   

to uro kemije bomo spoznavali ALKALIJSKE KOVINE. 

V spletni učilnici si oglejte PowerPoint predstavitev z ustno razlago snovi. Naredite izpiske, rešite 

naloge. Med predstavitvijo imate tudi filmček poskusa »Reakcija natrija z vodo«. 

 

V spletni učilnici bom objavila še nalogo za preverjanje znanja Kemijske reakcije. Rešite jo! 

Če imate težave z dostopom v spletno učilnico, mi pišite na doroteja.smej@gmail.com. 

Ostanite zdravi, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 
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ZGODOVINA 8. b, 14. 4. 2020, 15. 4. 2020 

 

Prilagam »rešitve« o Ilirskih provincah in napotke za danes. Vse je tudi v spletni učilnici.  

 

»Rešitve« ILIRSKE PROVINCE 

 

1. Na Slovenskem so se nad idejami francoske revolucije navduševali predvsem razsvetljenci. 
2. Trajanje Ilirskih provinc: 1809–1813.  Bile so posebna upravna enota Napoleonovega cesarstva. 
3. Imena provinc: Koroška, Krajnska, Goriška, Hrvaška, Vojna krajina, Dalmacija. 
4. Vzroki ustanovitve: Avstrijo odrezati od morja in zagotoviti izvajanje celinske zapore, okrepiti povezavo z 

Osmanskim cesarstvom. 
5. Spremembe: 

upravo ločili od sodstva 

državna sodišča 

enakost pred zakonom 

odprava cehov 

cerkvi odvzeli nadzor nad šolstvom 

nove šole 

univerza v Ljubljani 

učni jezik - slovenščina 

civilna poroka 

ukinjenih veliko cerkvenih praznikov 

6. Zakaj Slovenci niso bili navdušeni nad francosko oblastjo: gospodarska kriza zaradi celinske zapore, visoki 
davki, poseganje v versko življenje (zadnje dvoje najbolj zamerili kmetje). 

7. Vpliv na razvoj in veljavo slovenščine: zelo pozitiven, ker je slovenščina postala učni jezik, ker so spodbujali 
njeno rabo (tudi zakone so razglašali v slovenščini), ker so bile slovenske dežele z izjemo Štajerske  in 
Prekmurja združene. 

8. Vodnikov odnos do francoske revolucije in Napoleona  je bil pozitiven. V času Ilirskih provinc je bil 
gimnazijski ravnatelj in šolski nadzornik, raba slovenščine v šolah ga je spodbudila k pisanju učbenikov v 
slovenščini in slovnice. V čast Francozom je napisal hvalnico Ilirija oživljena, po koncu njihove oblasti na 
Slovenskem pa še manj znano pesem Ilirija zveličana. Avstrijska oblast ga je po koncu Ilirskih provinc 
upokojila. 

 

Neobvezno: 

Ilirijo oživljeno in Ilirijo zveličano najdeš na portalu Wikivir: 

https://sl.wikisource.org/wiki/Ilirija_o%C5%BEivljena 

https://sl.wikisource.org/wiki/Ilirija_zveli%C4%8Dana 

 

In napotki za danes, 14. 4. 2020 in jutri, 15. 4, 2020 (3 ure) 

PONOVIMO 

 

https://sl.wikisource.org/wiki/Ilirija_o%C5%BEivljena
https://sl.wikisource.org/wiki/Ilirija_zveli%C4%8Dana


Ponovil boš poglavje o dogajanju v 17. in 18. stol. V zvezku je to od naslova Absolutizem dalje, v 

učbeniku pa od strani 56–80.  

 

1. Oglej si filmček o reformah Marije Terezije in Jožefa II : https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-
prepihu/122976478 

 

2. Oglej si posnetek z razlago o Napoleonu:  
 https://www.youtube.com/watch?v=5ty-1HFbBjk 

 

3. Reši kviz (pregleduj tudi gradivo ob vprašanjih). 
https://www.sutori.com/story/propadanje-starega-reda--qW4KBCTf8gASPiMEuEMsqSwj 

 

4. Prilagam še »običajna« vprašanja za ponavljanje: 
 

UTRJEVANJE 

1. Katere so značilnosti absolutnega vladanja?  

2. Opiši razsvetljenske ideje. 
3. Primerjaj absolutizem in razsvetljeni absolutizem. 

4. Naštej francoske razsvetljence. 

5. Opiši terezijansko - jožefinske reforme. Katere veljajo še danes? 

6. Kakšen je bil pomen uvedbe splošne šolske obveznosti? Primerjaj splošno šolsko obveznost tedaj in danes. 
7. Katere reforme so bile pomembne za kmete? Zakaj? 

8. Kaj je bil cilj terezijansko - jožefinskih reform? Opiši njihov pomen. 

9. Naštej slovenske razsvetljence in njihova dela. 
10. Za kaj so se zavzemali slovenski razsvetljenci? 

11. Katere sloje prebivalstva je  zajelo narodno prebujenje Slovencev? 

12.  Kako so razsvetljenske ideje vplivale na nastanek ZDA? 
13. Opiši nastanek ZDA. Kako je ta vplival na dogajanje v Evropi? 

14. Opiši značilnosti politične ureditve in družbo ZDA. 

15. Opiši razmere v Franciji pred francosko revolucijo in pojasni vzroke zanjo. 

16. Opiši potek francoske revolucije 
17. Utemelji pomen francoske revolucije. 

18. Kako je Napoleon vplival na širjenje idej francoske revolucije po Evropi? 

19. Naštej Ilirske province, opiši njihov obseg. 
20. Katere spremembe so Francozi uvedli na Slovenskem? 

21. Kako so Ilirske province vplivale na razvoj slovenske narodne zavesti? 

 

V primeru nejasnosti me kontaktiraj. 

 

DKE 8. b, 14. 4. 2020 

PONAVLJAMO 

V spletni učilnici te čaka kviz. 
 
Še preverjaj svoje znanje o EU s pomočjo kvizov na portalu EU: 
 
https://europa.eu/learning-corner/quiz/what_sl 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122976478
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122976478
https://www.youtube.com/watch?v=5ty-1HFbBjk
https://www.sutori.com/story/propadanje-starega-reda--qW4KBCTf8gASPiMEuEMsqSwj
https://europa.eu/learning-corner/quiz/what_sl


https://europa.eu/learning-corner/quiz/how_sl 

https://europa.eu/learning-corner/quiz/life_sl 

https://europa.eu/learning-corner/quiz/agenda/question_4_sl 

Tule poglej razlago o brexitu: https://www.youtube.com/watch?v=Wd0rssXbFeo 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug 

 

Znanje o demokraciji utrjuj tule: 

https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_8r.html 

Na navedenem portalu izberi poglavja Demokracija od blizu in Demokracija, Slovenija, EU in svet, 
Slovenija in svet. 

Znanje lahko utrjuješ tudi s pomočjo vprašanj v učbeniku (sivi okvirčki do str. 69). 

 

 

RAZREDNA URA 

Draga učenka, dragi učenec 8. b,  

razredne ure so vedno namenjene tudi pogovoru o tem, kako delamo, kdo potrebuje pomoč, kako 

poteka učenje. V teh razmerah, ko se pogovarjamo vsak s svojega doma, sta izmenjava izkušenj in 

pogovor o težavah še toliko pomembnejša. Vabim te v spletno učilnico, v kateri se bomo 

pogovorili, kako poteka naše delo na daljavo. Ostajamo doma, toda še vedno držimo skupaj.  

Tvoja učiteljica 
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