
UČNO GRADIVO ZA 8. B ZA 23. 4. 2020  

ZGODOVINA  

 

Prilagam »rešitev« za prejšnjič in navodilo za danes. 

 

Rešitve BAROK: 

 

1. Sežiganje čarovnic: vraževerje, nevednost, obračunavanje s krivoverci. 
2. Značilnosti baročne umetnosti: veličastje, razgibani prizori, pozlata, štukature, obilje 

okraskov, bogato besedišče, poudarjanje čutnega doživetja in domišljije, urejeni parki, 
dvorci, cerkvena glasba. 

3. Barok je sovpadal s protireformacijo, kazanje moči cerkve. 
4. Pasijonske igre: igre, ki prikazujejo trpljenje Jezusa Kristusa. 

5. Primeri baročne umetnosti v učbeniku: dvorec Dornava, semeniška knjižnica in 
uršulinska cerkev v Ljubljani, Mozart kot primer baročnega skladatelja. 

6. Janez Svetokriški: pridigar, menih v današnjem Vipavskem Križu. 
7. Akademiji: Academia Operosorum (akademija delovnih), Academia Philharmonicorum 

(glasbena akademija). 
8. Naslednica Academie Philharmonicorum: Slovenska filharmonija. 
9. Glasbeno scenski obliki: opera, balet. 
10. Prva javna knjižnica na Slovenskem: Semeniška knjižnica v Ljubljani, še obstaja. 

11. Ta odgovor še čakam v spletni učilnici. 

 

Navodilo za danes: 

 

1. Reši naloge o baroku (v prilogi).  Rešitve bodo v spletni učilnici. 
 

2. Napiši naslov: DUNAJSKI KONGRES 1815 

 
Preberi besedilo v učbeniku, str. 88 – 89 in v zvezek napiši zapiske. Pomagaj si s 
ključnimi besedami:  

- najpomembnejše države na kongresu,  
- namen kongresa,  
- države, ki so pridobile ozemlje, 
-  sklepi (okvir, str. 89),  

 
Neobvezno: 
Razloži karikaturo na str. 88. 
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VODORAVNO NAVPIČNO 

1. Akademija delovnih Ljubljančanov. 
2. Versko, kulturno in politično gibanje v 16. 

stoletju, katerega cilj je bila preureditev 
rimokatoliške Cerkev. 
3. Oblika vladanja, kjer ima vladar 

neomejeno oblast. Pojavil se je v nekaterih 
evropskih državah v 17. stoletju. 
4. Nauk in spretnost opisovanja ter 

grafičnega in kartografskega upodabljanja 
krajev ali manjših delov zemeljske površine. 
5. Verovanje, ki je v času baroka mnogo 
nedolžnih ljudi poslalo na grmado. 
6. Država, kjer se je razvil barok in se nato 

razširil predvsem v katoliške dele  Evrope. 
7. Grad, kjer je preživel nekaj najbolj 

plodnih let Janez Vajkard Valvasor. 
8. Avtor Slave vojvodine Kranjske. 
9. Eden najbolje ohranjenih dvorcev v 
Sloveniji iz obdobja baroka. 
10. Največji glasbenik baročne dobe, ki je 

ustvarjal predvsem cerkveno glasbo. 
11. Umetnostno obdobje, ki je trajalo ob 

koncu 16. stoletja in do srede 18. stoletja. 

1. Menih iz Vipavskega, ki je izdal zbirko 
pridig, v katerih lahko spoznamo življenje na 
Slovenskem v 17. stoletju. 
2. V času baroka so plemiči več pozornosti 
namenili tudi zunanjemu videzu svojih 
bivališč. Pred dvorci so zasadili drevesa, 
postavili fontane, .... Kako imenujemo 
takšno ureditev? 
3. Baročni dvorec v neposredni bližini Žalca. 
4. Gre za cerkveno zgradbo, ki je sedež 

škofije. Drug izraz je stolna cerkev. 
5. Oseba, ki se spozna na mnoga področja 

znanosti. 
6. Slovenski baročni slikar. 
7. Čudežni deček iz Salzburga, ki je pri 

svojih desetih letih napisal svojo prvo opero. 
8. Katero umetnostno obdobje je bilo pred 

barokom? 
9. Grafična tehnika 



 

 

 

 

Podčrtaj pojme, ki označujejo temeljne značilnosti baroka. 

Barok je: 

odsev zmage katoliške cerkve nad protestanti      menjava svetlobe in sence 

šilasti loki                                                               višina zgradbe prevladuje nad širino 

človeško telo upodablja po vzoru antike                umirjeni prizori                                                      

umetno urejeni parki                                              poudarjanje človeškega telesa 

obilje okraskov po stropu in stenah                       gradovi 

pozlata                                                                   dvorci 

razgibani prizori                                                      glasbeno gledališče 

cerkvena glasba                                                     bogato besedišče v literaturi 

(po: Rode, M. (2004). Novi vek. Delovni zvezek za 8. razred devetletke. Koraki v času. Ljubljana: DZS.) 

 
 
Spodaj navedenim umetnikom dopiši črko R (za renesanso) ali črko B (za 
barok) glede na to, v katero obdobje umetnosti spadajo njihova dela. 
 

Jurij Slatkonja                                                     Giuseppe Tartini  

Jakob Petelin Gallus  Johann Sebastian Bach  

Peter Pavel Rubens                                             William Shakespeare  

Janez Svetokriški                                                Rembrant van Rijn  

Janez Vajkard Valvasor                                      Francesco Robba                                                 

Leonardo Da Vinci  Michelangelo     

 
                                               

ANGLEŠČINA  

 
Pozdravljeni 8-šolci/ šolke! (23. 4. 2020) 

Danes imaš navodila za delo v spletni učilnici, kjer te čakajo rešitve besedišča, vaj v 
delovnem zvezku in navodila za delo v četrtek in petek. 
Želim ti lep sončen dan.  
 
Tvoja učiteljica 
 
 
 
 



 

MATEMATIKA 
Osmošolci!  

Vabim vas v spletno učilnico, kjer vas čakajo rešitve preverjanja. Prav tako ste prejeli 

komentarje na svoje reševanje, sedaj pa vas čaka poprava. Če se kje zatakne, mi pišite. 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

 

Osmošolec, osmošolka,  
minulo uro sem vam v spletno učilnico pripela razlago pesmi Apel in čevljar. Upam, 

da sedaj z vsebino nimate več težav.  
Do sedaj smo spoznali že značilnosti balade in romance. Danes bomo spoznali, 
kakšna pesem je pesem Apel in čevljar. Ste že slišali za SONET?  
Se vidimo v spletni učilnici.  
 
Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

 

Zdravo! 

Naj te opomnim na oddajo dokazil o opravljeni nalogi. Nekateri ste nalogo že opravili. Ostali 

pa še enkrat preberite navodilo: 

Pripravil/a boš jed po želji. Poslikaj pripravo jedi in njen končen izgled, zraven pa pripiši še 

recept. Nalogo objaviš v spletni učilnici. Najboljše reportaže priprave jedi bodo objavljene v 

K(o)rona časopisu. Časa imaš do jutri, petka, 24. aprila 2020. 

Za vsa vprašanja in pomoč sem na voljo. 

Veselo na delo! 

Tvoja učiteljica 

 

P. S. Dokazilo o opravljeni nalogi ti pomaga dobiti lepo oceno, za katero se splača potruditi! 

SPH je predmet, pri katerem še nimaš ocene. Če ne boš oddajal/a nalog/dokazil, ne boš imel/a 

ocene in zato ne boš mogel/mogla napredovati v višji razred. Zato pozivam vse tiste, ki še 

niste oddali miselnega vzorca, da to čim prej storite.  

NEMŠČINA  

 

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici.  



 

 
 


