
GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA SREDO, 6. 5.  

 

FIZIKA 

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici.  

ZGODOVINA  

Prilagam rešitev za prejšnjič in navodilo za danes. 

Rešitev: REVOLUCIJE 1848 (POMLAD NARODOV) 

 

1. Pričetek revolucij: v Franciji. 
2. Spremembe v habsburški monarhiji:  

- delavci so zahtevali boljše življenjske in delovne pogoje,  
- meščani več političnih pravic (ustavo, parlament, odpravo cenzure),  
- kmetje zmanjšanje bremen (tlake, dajatev) in zemljiško odvezo (da bi bili lastniki zemlje), 
- knez Metternich moral odstopiti, 
- sprejet zakon o zemljiški odvezi/odpravi fevdalizma (konec tlake, kmetje morali zemljo kupiti), 
- revolucija zatrta. 

3. Pomlad narodov: posamezni narodi so se prvič uprli in zahtevali svoje pravice. 
4. Zahteve posameznih narodov:  

- Nemci, Italijani – lastna država, 
- ostali (Slovenci, Madžari, Hrvati) – avtonomijo (samostojnost) znotraj obstoječih držav 

5. Pomen revolucij leta 1848:  
- Odprava fevdalizma, razen v Rusiji in Osmanskem cesarstvu, 
- okrepljen strah pred socialno revolucijo, 
- krepitev narodne zavesti, 
- nastanek političnih programov, 
- širjenje zahtev po splošni volilni pravici 

6. Kje fevdalizem ni bil odpravljen: V Rusiji in Turčiji 
7. Besedilo spominja na kmečke upore. 
Avtor kmete poimenuje z izrazi: drhal, napadalci, roparji, vandali. 

Besedilo ni objektivno, avtor se je postavil na stran fevdalcev/graščakov. 

 

Navodilo za danes: 

 

Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=D-kQdf-kg4E 

 

Napiši naslov: POLITIČNE SPREMEMBE: ZDRUŽITEV  NEMČIJE, ZDRUŽITEV ITALIJE, NASTANEK 

AVSTRO - OGRSKE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-kQdf-kg4E


• Primerjaj zemljevida na str. 55 in 88 ter izpiši imena držav, ki so   nastale v 19. stol.  
 

• Preberi besedilo v učbeniku, str. 95 – 97 in odgovori na vprašanja: 
1. Kdaj je prišlo do končne združitve Italije? 
2. Poimenuj osebe, ki so vplivale na potek združitve Italije. 
3. Kdaj je prišlo do končne združitve Nemčije? 
4. Kakšen je pomen združitve Nemčije? 
5.  Kateri politik je vplival na združitev Nemčije? 
6. Pojasni razliko med malonemškim in velikonemškim programom (str. 93) 
7. Kdaj je nastala Avstro – Ogrska? Kaj pomeni dualizem? Katere zadeve so bile skupne obema 

deloma države (tabela!)? Kam so spadale slovenske dežele? 
 

• Odpri spletno stran: http://egradiva.gis.si/web/8.-razred-zgodovina/avstro-ogrska 
 

1. Preglej poglavja Osebna izkaznica, Upravna razdelitev, Narodnostna pestrost, A-O države 
danes, Središče kulturnega življenja. 

2. Izpiši glavne podatke (površina, valuta, število prebivalcev itd.) 
3. Spodaj je Sestavljanka. Sestavi jo. 

 

Neobvezno: 

- Preglej  vsebino na tem portalu: http://egradiva.gis.si/web/3.-letnik-
zgodovina/nacionalna_gibanja_v_19st 

- Na spletu poišči himne Avstro – Ogrske, Italije in Nemčije v 19. stol. O čem govorijo?  
 

 

BIOLOGIJA 

Navodila te čakajo v spletni učilnici.  

 

ŠPORT 

Gibljivost ali fleksibilnost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih razponov 
gibov v sklepih ali sklepnih sistemih (pomeni, da lahko naše mišice s sklepi kar najbolj 
raztegnemo). Igra izjemno vlogo pri optimalni telesni pripravljenost posameznika tako 
športnika kot ostalih ljudi. Gibljivost lahko izvajamo aktivno (z mišico, ki jo 
napenjamo raztezamo nasprotno mišico – primer: če napenjamo triceps (triglavo 
nadlaktno mišico) potem raztezamo nasprotno mišico biceps (dvoglavo nadlaktno 
mišico)) ali pasivno (primer: s pomočjo uteži, partnerja ali lastne teže). Na podlagi 
raziskav, so dokazani naslednji učinki gibljivosti:  
 
- Če smo primerno gibljivi, se navadno tudi bolje počutimo 
- V primeru, da zmanjšamo svojo športno vadbo ali z njo prekinemo, se zmanjša 

tudi splošna gibljivost v sklepih kar lahko oteži izvajanje tudi običajnih 
vsakodnevnih opravil 

http://egradiva.gis.si/web/8.-razred-zgodovina/avstro-ogrska
http://egradiva.gis.si/web/3.-letnik-zgodovina/nacionalna_gibanja_v_19st
http://egradiva.gis.si/web/3.-letnik-zgodovina/nacionalna_gibanja_v_19st


- Zmanjšana gibljivost vpliva tudi na poslabšano gibalno izraznost človeka (kakovost 
in estetiko-lepoto gibanja) 

- Pri mlajši starostnih skupinah je 80 % bolečin v križu posledica predvsem 
zmanjšane gibljivosti v nekaterih pomembnejših sklepih, ki podpirajo hrbtenico 
(kolčni sklep) 

- Dobra gibljivost je zelo pomembna za dober razvoj in izraz drugih motoričnih 
sposobnosti kot so koordinacija, moč, hitrost,… 

- Z dobro gibljivostjo zmanjšamo možnost poškodb ter poskrbimo za večjo 
ekonomičnost gibanja 

 
Kaj vpliva na izboljšanje ali poslabšanje gibljivosti?  
- Podkožno maščevje zmanjšuje gibljivost 
- Daljše okončine (višji ljudje) so slabše gibljive(i) 
- Več mišic ima za posledico slabšo gibljivost (bodybuilderji so tako slabše gibljivi) 
- Ogreta mišica se lažje in bolj razteza (zato je zelo pomembno ogrevanje pred 

vadbo) 
- S staranjem se gibljivost zmanjšuje 
- Ženske so za 20-30% bolj gibljive kot moški (zato je ritmična gimnastika v domeni 

žensk) 
- Najbolj smo gibljivi ob 12 h in 18 h, najmanj pa ponoči in okoli 14h  

 
Gibljivost vzdržujemo in razvijamo predvsem z gimnastičnimi razteznimi vajami. 
Z vsakokratnim raztegovanjem in primernim ogrevanjem pred vadbo lahko visoko 
stopnjo gibljivosti vzdržujemo v pozno starost. Vaje za gibljivost lahko izvajamo tudi 
vsakodnevno, ne glede na to ali se ukvarjamo s športom ali ne (primer: vsak izmed 
nas lahko 2 krat dnevno izvaja 15 minut raztezne vaje za boljšo gibljivost in s tem vpliva 
na boljše počutje).  
 

UVOD: 

- 5x30 poskokov s kolebnico 

- Dinamične ogrevalne vaje (3 za glavo, 3 za roke, 3 za trup, 6 za noge- VSE PO LASTNI 

IZBIRI- 12 PONOVITEV VSAKA VAJA) 

GLAVNI DEL: 

- Izvajaj vse vaje na sliki tako da držiš položaj in šteješ od 10 do 20 



 

ZAKLJUČNI DEL:  

- Na mehki podlagi (postelja, odeja...) ponovi in zadrži položaj čimdlje (štej počasi do 5) 

- Vsak položaj ponovi 2x 

STOJA NA LOPATICAH, LADJICA, MOST, MIZA 

    

 

 

 


