
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA 9. APRIL 2020 

 

ZGODOVINA 8. b, 9. 4. 2020 

 

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

Tam te čaka tudi preverjanje. 

»Rešitve« NAPOLEONOVE VOJNE 

 

1. Napoleonov prevzem oblasti: državni udar, 1799. 
2. Napoleonov obči državljanski zakonik: uzakonil pridobitve revolucije 8enakost 

pred zakonom, zasebna lastnina, svoboda dela), potrdil ločitev cerkve in države, 

uvedel davčne reforme in prenovo šolskega sistema 
3. Napoleonov način vladanja: bonapartizem. 
4. Napoleonove glavne nasprotnice: Avstrija, Rusija, Prusija, Velika Britanija 

(povezane v koalicijo). 
5. Celinska zapora: Napoleon je evropskim državam prepovedal trgovati z Veliko 

Britanijo, da bi jo gospodarsko oslabil. Britanija se je znašla in navezala stike z 

nekdanjimi kolonijami – z ZDA. 
6. Konec Napoleonovih vojn in vladanja:  

- poraz v Rusiji, 1812, 

- poraz v bitki narodov pri Leipzigu, 1813, 
- 1815 se za 100 dni vrne na oblast, 

- dokončno premagan pri Waterlooju v Belgiji, 1815. 
 

Napiši naslov: ILIRSKE PROVINCE 

Preberi str. 79 – 80 v učbeniku in s pomočjo naredi zapiske  (v zvezek). 

 

1. Kdo se je na Slovenskem navduševal na idejami francoske revolucije? 
2. Od kdaj do kdaj so trajale Ilirske province? Ali so bile del Napoleonovega 

cesarstva? 
3. Dobro si oglej zemljevid na str. 79. Naštej imena provinc (6). 
4. Zakaj jih je  Napoleon ustanovil? 

5. Katere spremembe so Francozi vpeljali? Podčrtaj tiste, ki so bile pomembne za 
kmete. 

6. Zakaj Slovenci niso bili navdušeni nad francosko oblastjo?  

7. Kako so Ilirske province vplivale na razvoj in veljavo slovenščine? Utemelji. 
8. Pri SLJ ste se učili o Valentinu Vodniku. Kakšen je bil njegov odnos do francoske 

revolucije in Napoleona? 
 
Neobvezno: Tudi Slovenci so bili Napoleonovi vojaki. Andrej Pajk (učenec V. 

Vodnika) je svoje spomine slikovito opisal, uredil in objavil pa jih je Josip Jurčič 
pod naslovom Spomini starega Slovenca. Besedilo je v celoti dostopno na: 



https://sl.wikisource.org/wiki/Spomini_starega_Slovenca 

Če imaš čas, si oglej dokumentarni film Ilirske province, ki ga najdeš v arhivu RTV 

Slovenija: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarec-meseca/53495650 

 

 
Pozdravljen učenec/ učenka 8. b! (9. 4. 2020) 
 

Danes nas čaka nekaj vaj navadnega sedanjika, zato obvezno poišči zvezek in odpri 

tam, kjer imaš pravila za PRESENT SIMPLE TENSE.  

Obiskal/a boš spodaj navedene 3 spletne strani in rešil/a nekaj nalog.  

 Ko posamezni delovni list rešiš, na koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 Nato izpolni obrazec: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikisource.org/wiki/Spomini_starega_Slovenca
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarec-meseca/53495650


 

 

 

 

1. Tvoje ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je angleščina.  

4. Moj elektronski naslov. (lucka.rancigaj@gmail.com) 

5. Klikneš SEND.  

Naslovi, kjer najdeš delovne liste so naslednji:  

 https://www.liveworksheets.com/qt22073qp 

 https://www.liveworksheets.com/dx4934ln 

 https://www.liveworksheets.com/my22180cp 

  

Good luck. 

 

MATEMATIKA 

Osmošolci! 
 
Vabim vas, da v spletni učilnici prevzamete gradivo današnje ure. 

Ogledali si bomo, kako izračunamo ploščino sestavljenega lika. 
 
 

SLOVENŠČINA 

Osmošolec, osmošolka,  

danes se bomo v spletni učilnici naučili značilnosti ROMANCE in ASONANCE. Le kaj bi 

to bilo? Pričakujem te z razlago, zato se mi pridruži.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

NEMŠČINA 

ČETRTEK, 9. 4. 2020 & TOREK, 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.)  

https://www.liveworksheets.com/qt22073qp
https://www.liveworksheets.com/dx4934ln
https://www.liveworksheets.com/my22180cp


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