
GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA TOREK, 5. 5.  

 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 

8. razred 

Navodilo za delo: TOREK, 5. 5. 2020 & ČETRTEK, 7. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske praznike, čeprav so verjetno bili drugačni kot po navadi. 

V tem tednu še utrjujemo snov z vajami, v naslednjem tednu pa sledi navodilo za pripravo 

izdelka, ki bo tudi ocenjen.  

 

V tem tednu bomo delali v nekoliko drugačnem okolju in sicer v takšnem, kjer se boste lahko 

drug od drugega učili, drug drugega spremljali, si pomagali. Vaša prva naloga vas čaka na 

spodnji povezavi. Prijavite se s svojim imenom, da lahko sledim vašemu napredku.  

✓ Moja prva naloga.  

Vaša druga naloga vas čaka na spodnji povezavi. Prijavite se s svojim imenom, da lahko 

sledim vašemu napredku.  

✓ Moja druga naloga.  

 

Obe povezavi čez kakšen dan obiščite še enkrat in poiščite moj komentar k vašemu izdelku.  

 

V kolikor pa imate občutek, da potrebujete vaje še več, sem za vas pripravila še tretjo možnost, 

ki vas čaka na spodnji povezavi.  

✓ Meine EXTRA Übungen.  

 

Še nekaj namigov 

za uspešno reševanje. 

✓ Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.  

✓ Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

✓ Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico? 

✓ Kdaj postavimo um/am? 

https://padlet.com/mkacjan_452013/cv54xfdxv7hzc67k
https://padlet.com/mkacjan_452013/8maiy3v878prwasr
https://padlet.com/mkacjan_452013/cjdrpwmsm0frwbkp


✓ Kdaj postavimo in die / in das = ins / in den? 

✓ Kje stoji glagol? Ga spregamo? Je morda deljiv? 

✓ Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss. 

 

Obe nalogi je potrebno oddati do PONEDELJKA, 11. 5. 2020. Potrudi se po svojih 

najboljših močeh.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

KEMIJA 

Dragi učenec, učenka 8.B,   

v tem tednu boš spoznaval-a PREHODNE ELEMENTE.  

V spletni učilnici te čaka PowerPoint predstavitev z ustno razlago snovi preko Looma. Pri 

izvedbi ur sodeluje tudi študentka Andreja Randl. 

Čakate te dva izziva, in sicer delo z Google tabelico in reševanje kviza v GoFormative.  

V spletni učilnici te prav tako čakajo navodila za ocenjevanje znanja. 

 

Želim ti uspešen teden, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

ZGODOVINA  

 

Prilagam rešitev za prejšnjič in navodilo za danes. 

 

Rešitev: EVROPA PO DUNAJSKEM KONGRESU 



 

Sveta aliansa: 

- Rusija, Prusija, Avstrija 

- Namen: braniti politični red, vzpostavljen na dunajskem kongresu, preprečevanje liberalnih 

idej 

- Kongres 1821 v Ljubljani 

Karikatura prikazuje  zatiranje svobode misli in izražanja mnenj, zaradi cenzure 

Predmarčna doba: čas od dunajskega kongresa do revolucij 1848. 

Liberalizem: svobodomiselnost, cilj tega gibanja je bila država, v kateri bi o zakonih odločali 

svobodni državljani, ne več le vladar, liberalizem izhaja iz razsvetljenskih idej. 

Konservativizem/konservativizem: gibanje, ki so je prizadevalo za ohranitev obstoječega 

sistema in je priznavalo vodilno vlogo kraljev/cesarjev in cerkve. 

Nacionalno gibanje: gibanje za povečanje pravic posameznih narodov ali celo za ustanovitev  

nacionalnih držav. 

 

Navodilo za danes: 

 

Napiši naslov: REVOLUCIJE 1848 (POMLAD NARODOV) 

 

Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=LGYJ0KvogaQ 

 

Preberi besedilo v učbeniku, str. 92 – 94 in s pomočjo vprašanj v zvezek napiši zapiske: 

 

1. Kje so se revolucije pričele? (str. 92, zgoraj) 

2. Katere spremembe so se zgodile v habsburški monarhiji?  

3. Zakaj leto 1848 imenujemo tudi pomlad narodov?  

4. Naštej zahteve posameznih narodov. 

5. Opiši pomen revolucij leta 1848 (str. 94). 

6. Kje fevdalizem ni bil odpravljen? 

7. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja pod njim:                                                             

» Z velikim truščem so vlomili grajska vrata in v trenutku je bilo vse grajsko dvorišče polno 

roparske drhali. Kakor pripovedujejo, je bilo napadalcev skoraj 300…  

Najprej so vdrli kmetje v pisarno in znosili od tod vse spise, akte in zemljiške knjige na 

grajsko dvorišče in jih sežgali… Ista usoda je zadela vse pohištvo… Vino v kleteh so 

razbojniki, potem, ko so se obilno napili, izlili iz sodov…Nazadnje so se po 11. uri ponoči ti 

vandali odstranili…« 

Napad na Ižanski grad, Laibacher Zeitung, 1848 (Vir: Rode,M.: Koraki v času, Novi vek, 

DZS 2000) 

https://www.youtube.com/watch?v=LGYJ0KvogaQ


 

a) Na katere dogodke v slovenski zgodovini te spominja zgornje besedilo? 

b) S katerimi izrazi avtor besedila poimenuje kmete? 

c) Kaj meniš o objektivnosti besedila? Na čigavo stran se je postavil avtor? Pojasni    

    trditev.  

 

 

DKE 8. b 

Napiši nov naslov: FINANCE, DELO IN GOSPODARSTVO. 

Preglej strani 70 – 77 v učbeniku. 

Razmisli, kaj ti pomeni delo. Ali ga v kriznih časih (kot je trenutno) dojemamo drugače kot 

sicer? Za mnenje povprašaj še koga od odraslih. Razmišljanje zapiši in oddaj v spletni 

učilnici. 

Napiši podnaslov: EKONOMSKE PRAVICE 

Preberi besedilo v učbeniku, str. 72 – 73 in s pomočjo vprašanj napiši zapiske v zvezek. 

1. Naštej ekonomske pravice državljanov Republike Slovenije. 

2. Poimenuj ministrstvo, ki se ukvarja s pravicami v zvezi z delom. Kdo je trenutni minister? 

(Namig: Uporabi vladne spletne strani). 

3. Naštej vrste lastnine. Pripiši primere. Lahko si pomagaš s podatki na spletnih straneh: 

http://www.intelektualna-lastnina.si/ 

http://www.uil-sipo.si/ 

4. Preberi 49. člen Ustave RS (str. 73). O čem govori? Vsebino povzemi s svojimi besedami. 

5. Katere možnosti iskanja zaposlitve poznaš? 

6. Zakaj je pravica do dela zelo pomembna? 

 

 

RAZREDNA URA 

V kanalu 8. b te čaka vabimo na skupno razredno uro, ki jo bomo imeli kot videokonferenco. 

Pridruži se.  

 

IZBIRNI PREDMET ŠPORT 

Navodila te čakajo v spletni učilnici.  

 

http://www.intelektualna-lastnina.si/
http://www.uil-sipo.si/

