
UČNO GRADIVO ZA UČENCE IN UČENKE 8. B ZA 8. 4. 2020 

 

MATEMATIKA 

Osmošolci! 

 

Vabim vas, da gradivo prevzamete v spletni učilnici.  

Spoznali bomo, kako izračunamo obseg sestavljenega lika. 

 

učiteljica matematike 

 

SLOVENŠČINA 

Osmošolec, osmošolka,  

danes te v spletni učilnici pričakujem s povratno informacijo o Rozamundi in Ostrovrharju (oznaka)  

ter pesniških sredstvih v Turjaški Rozamundi. Z oznako si se ukvarjal/-a ob koncu prejšnjega tedna, 

s pesniškimi sredstvi pa v ponedeljek. 

Tvoje današnje delo bo zajemalo zgolj dopolnjevanje in urejanje tvojih zapiskov.   

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

ZGODOVINA 8. b, 6. 4. 2020., 8. 4. 2020 

 

Prilagam »rešitve« o francoski revoluciji in napotke za danes. 

 

 

»Rešitve« FRANCOSKA REVOLUCIJA  

 

1. Prvi  in drugi  stan: plemstvo in duhovščina 

Tretji stan: meščani, kmetje in ostali. 

2. Vzroki nezadovoljstva: Absolutizem in fevdalizem, razkošje na dvoru, revščina tretjega stanu, 
neuspešne vojne, visoki davki za vzdrževanje uradništva in vojsk 

3. Napad na trdnjavo Bastillio, začetek francoske revolucije: 14. 7. 1789, to je francoski državni 

praznik. 

4. Priznanje narodne skupščine → konec absolutizma.  

5. Sklepa narodne skupščine:  odprava fevdalizma, deklaracija o pravicah človeka in državljana 

(predhodnica sodobne Splošne deklaracije o človekovih pravicah). 

6. Glavna načela deklaracije: temeljne razsvetljenske ideje (enakost, osebna svoboda, pravica do 

upora proti nasilju, pravna varnost, svoboda misli, pravica do zasebne lastnine, odločanje o 

skupnih zadevah je stvar vseh). 

7. 1791, ustavna monarhija: volilna pravica moškim, ločitev cerkve od države, civilna poroka. 



8. Republika in jakobinci: preganjanje nasprotnikov revolucije, usmrtitve na giljotini, reforme v 

korist kmetov, nov koledar, odprava krščanstva (namesto njega vera v razum).  

9. Usoda Ludvika XVI. in žene Marije Antoanette: smrt na giljotini. 

10. Pomen francoske revolucije: konec starega obdobja - konec moči plemstva, 
absolutizma  in  fevdalizma, začetek novega obdobja - vzpon  meščanstva in moderne 

industrijske družbe, širjenje razsvetljenskih idej. 

 

 

Napiši naslov: NAPOLEONOVE VOJNE 

 

Oglej si posnetek o bitki pri Waterlooju: https://www.youtube.com/watch?v=97dBfdNrf9A&NR=1 

 
Preberi besedilo v učbeniku, str. 75 – 78 in odgovori na vprašanja: 

 

1. Kdaj in kako je Napoleon prevzel oblast v Franciji? 
2. Katere ukrepe je vseboval Napoleonov obči državljanski zakonik? 
3. Kako imenujemo Napoleonov način vladanja?  
4. Katere države so bile Napoleonove glavne nasprotnice? (str. 76) 
5. Kaj pomeni izraz »celinska zapora«? Kako se je nanjo odzvala Velika Britanija? 
6. Kako se je končal Napoleonov pohod po Evropi? 

 

Neobvezno: 

Nalogi pod viroma na str. 77, 80 (Vprašanji v modrem tisku). 

Preberi članka o Napoleonu in Josephine:  

http://zgodovina.si/napoleon-bonaparte/ 

http://zgodovina.si/napoleon-in-josephine/ 

 

DKE 8. b, 8. 4. 2020 

Vsi napotki so tudi v spletni učilnici.  

1. Obišči spletne strani EU, NATO in OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj) in 
ugotovi, čemu vse tri organizacije posvečajo pozornost v zadnjem mesecu. 
 

2. Oglej si posnetek o OZN: https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8 
Oglej si posnetek o NATO: https://www.youtube.com/watch?v=XevobzkOv7g 

3. Oglej si portal o OZN: https://www.skupaj-mocnejsi.si/ 
4. Zapiši polna imena OZN, NATO, OECD in za vsako, kaj je njena glavna naloga. 

 
Če imaš možnost, skeniraj  ali fotografiraj svoje zapiske v zvezku od naslova Evropska 
unija dalje. Datoteko poimenuj  takole: Priimek_Ime (npr.: Jesenko_Nataša). Oddaj v 
spletni učilnici.  

https://www.youtube.com/watch?v=97dBfdNrf9A&NR=1
http://zgodovina.si/napoleon-bonaparte/
http://zgodovina.si/napoleon-in-josephine/
https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8
https://www.youtube.com/watch?v=XevobzkOv7g
https://www.skupaj-mocnejsi.si/


 
 
Preveri in razširi svoje znanje o EU s pomočjo kvizov: 
 
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 

 

Znanje o demokraciji utrjuj tule: 

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

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

 

 

Dišeča  kopalna sol   

 

 

             

 

 

 

Kaj potrebuješ? 

 O,5 kg , lahko tudi manj  g grobe ali drobne morske soli  

 

 nekaj kapljic tekoče barve za živila ali barve za velikonočna jajčka  ali aromo za živila  

(vsaj tri različne barve) 

  

  

 

 

 

 nekaj kapljic eteričnega olja (toliko, da vam prijetno diši) 

 

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


Priprava:  

Soli najprej dodamo barvilo za živila. Dodajamo jo po kapljicah in dobro premešamo, dokler 

ne dobimo želene barve. Vedeti moramo, da bo barva posušene soli nekoliko manj intenzivna. 

Pobarvamo  z različnimi barvami na primer tri dele soli, en del pusti nepobarvan oz. bel. Po 

barvanju sol pustimo, da se popolnoma posuši in šele potem lahko dodamo eterično olje. Tudi 

eterično olje dodajamo po občutku ( ena, mogoče dve 

kapljici). Sol pokrijemo s papirjem ali prtičkom in pustimo, da se posuši. Šele popolnoma 

suho sol lahko spravimo v steklene kozarčke ali manjše stekleničke in nalepimo lepo 

oblikovano etiketo z napisom DIŠEČA KOPALNA SOL. Na etiketo napiši še datum izdelave 

in ime in priimek. 

Izdelek  z etiketo, (DIŠEČA SOL,  IME in PRIIMEK, DATUM) fotografiraj in pošlji sliko  ter 

potek tvoje izdelave dišeče soli pod zapiske v spletni učilnici.  (Poglej si slikico naših izdelkov 

lansko leto.)  Priporočam ti, da najprej  poskusiš pripraviti  manjši izdelek z manjšo količino 

soli (kontrolni poskus)! 

 

 


