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SLOVENŠČINA 

Osmošolec, osmošolka, 

včeraj si ponovil/a, kaj je to glavni in kaj odvisni stavek. Ponovil/a si tudi vrste 

odvisnikov, ki jih že poznaš, in za vajo rešil/a nekaj nalog. Danes pa te čaka nov 

odvisnik. Kateri je to, boš izvedel/a v spletni učilnici. Med klikanjem do tja pa 

razmisli, po čem sprašujemo z vprašalnico čemu ... 

Tvoja učiteljica 

 

MATEMATIKA 

Dragi osmošolec/osmošolka. 

 

V spletni učilnici te čakajo naloge za utrditev znanja o Pitagorovem izreku. Z 

nalogami bomo preverili, če si v preteklih urah razumel/-a bistvo Pitagorovega 

izreka. 

 

 

 

 

ZGODOVINA 

V spletni učilnici te čakajo rešitve za prejšnjič, gradivo in navodila za danes 

ter navodila za pripravo izdelka za oceno. 

 

Tukaj prilagam rešitev za prejšnjič in povzetek navodila za danes. 

 



Rešitev: ŠIRJENJE DEMOKRACIJE 

 

- sufražetke – borke za volilno pravico žensk, pravico žensk do lastnine, 

ločitve in izobraževanja 

- volilna pravica žensk- prva jo je ženskam dala Finska, 1907, ponekod so jo 

dobile po prvi svetovni vojni (po 1918), Slovenke so jo dobile po letu 1945 

- parlamentarizem – oblika vladanja, v kateri ima ključno vlogo parlament, 

vlada je odgovorna parlamentu 

 

Navodilo za danes: 

Napiši naslov: SLOVENCI V 19. STOL. 

Pozorno prisluhni: https://www.youtube.com/watch?v=wHvDtKtYWJo&t=53s 

V učbeniku preberi strani 102 – 104 in odgovori na vprašanja: 

1. Kakšen je pomen Kmetijskih in rokodelskih novic? O čem so pisale, komu so 

bile namenjene? 

2. Za kaj se je zavzemal Prešeren v Zdravljici? 

3. Pojasni izraz ilirizem. Ali so bili Slovenci naklonjeni ilirizmu? Zakaj?  

4. Kdo je bil avtor programa Zedinjena Slovenija? 

5. Kaj so v tem programu zahtevali? 

6. Kdo so bili glavni podporniki tega programa? 

7. Kakšen je pomen tega programa? 

8. *Ali ga je Slovencem uspelo uresničiti? 

9. Naštej značilnosti Bachovega absolutizma. 

10. Opiši napredek na kulturnem in šolskem področju v tistem času. 

 

Oglej si gradivo v spletni učilnici in z njim dopolni svoje zapiske. 

 

Politične stranke Kaj so zagovarjali Kdo jih je podpiral 

Konservativne stranke Interesi cerkve, 

plemstva 

Cerkev, plemstvo 

Liberalne stranke  

Liberalne reforme, 

gospodarska svoboda 

Premožni meščani 

Socialdemokratske 

stranke 

Izboljšanje položaja 

delavcev 

delavci 

Socialistične ali 

komunistične stranke 

Revolucija, prevzem 

oblasti 

V glavnem delavci 

https://www.youtube.com/watch?v=wHvDtKtYWJo&t=53s


Pomagaš si lahko tudi z učbenikom na tej povezavi: 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000158 

DKE 

V spletni učilnici te čakata gradivo in navodila za pripravo izdelka za 

oceno. 

 

Naslov je še vedno: FINANCE, DELO IN GOSPODARSTVO. 

• Oglej si posnetka: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683259?jwsource=cl%20; 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683260?jwsource=cl 

Kaj meniš, kako trenutne razmere vplivajo na pravico do dela in poštenega 

plačila? Kako država poskuša državljanom pri tem pomagati?  

 

• Odgovori na še 4 vprašanja v zvezi z aktualnim dogajanjem: 

 

1. Katero od pravic z ukrepi proti koronavirusu država zagotavlja prebivalcem 

Slovenije? 

2. Napiši 3 ukrepe, ki jih je sprejela Republika Slovenija, da bi omejila širjenje 

koronavirusa. 

3. Ali je država s temi ukrepi omejila naše pravice? Katere? 

4. V kakšnem primeru lahko država omeji naše pravice? Za koliko časa? 

Tvoje odgovore na 4 vprašanja v zvezi z aktualno situacijo  pričakujem v 

spletni učilnici. 

 

Preberi besedilo v učbeniku, str. 75 – 77 in s pomočjo vprašanj napiši zapiske v 

zvezek (na kratko!): 

Gospodarstvo 

1. Pojasni, kaj je tržno gospodarstvo. 

2. Od česa je odvisno povpraševanje po izdelkih? 

3. Pojasni izraz dobiček. 

4. Kaj so dividende? 

Davki 

1. Kdo so davčni zavezanci? 

2. Naštej primere davkov. 

3. Kaj je državni proračun?  

4. Čemu je namenjen denar iz proračuna? 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000158
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683259?jwsource=cl%20;
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683260?jwsource=cl


5. Kako lahko ti pripomoreš h gospodarnemu ravnanju s premoženjem šole? 

Delodajalci in delojemalci 

1. Naštej pravice delavcev. 

2. Opredeli pravične delovne razmere. 

3. Opiši delo sindikatov. 

4. Pojasni vlogo gospodarskih zbornic. 

5. Prosi nekoga od odraslih doma, da ti pojasni razliko med bruto plačo in neto 

plačo. Lahko pa prebereš tule:  

https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/racunovodstvo/kako-je-sestavljena-

placa 

 

 

 

https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/racunovodstvo/kako-je-sestavljena-placa
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/racunovodstvo/kako-je-sestavljena-placa

