Pozdravljeni osmošolci!
Pred nami je nov teden učenja na daljavo. Hvala vsem za odziv v prejšnjem tednu.
V tem tednu imamo na urniku dve uri zgodovine. Navodila so bila podana že prejšnji teden, tudi ta snov
je že bila objavljena na spletni strani.
Nekateri izmed vas ste tudi to učno snov že naredili – super!
Tisti, ki še tega niste naredili, je spodaj naloga za ta teden (30. marec – 3. april).
Učenci, ki ste to snov že naredili, v tem tednu preverite svoje znanje na interaktivnih kvizih in nalogah:



https://lanovsvet.si/ucilnica/ - 8. razred
ALI NA:
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000141#/naslovnica/ (strani 170176)

Povratne informacije v zvezi s snovjo, nerazumevanjem naloge ali zgolj nasvetom pričakujem najkasneje
do petka, 3. aprila (do 14. ure), na elektronski naslov: zgodovina.zalec@gmail.com . V naslov sporočila
(ZADEVA) napišite IME, PRIIMEK in RAZRED.
Na ta naslov mi torej pošljite svoje ugotovitve, potek dela, težave. Ni pa potrebno prilagati fotografij.
Pravilnost odgovorov za pretekli teden boste preverili na podlagi rešitev, ki vam jih bom na šolsko spletno
stran priložil ob ponedeljkih.

Vse lepo in obilo zdravja!
Martin Marič

Kako se je utrjevala demokracija
1. V učbeniku na straneh 98-101 preberi učno snov.
2. S pomočjo učbenika in spleta odgovori na vprašanja. Zapiši vprašanja in odgovore v
povedih.
- Kdo je imel volilno pravico v prvi polovici 19. stoletja
- Kje so najprej uvedli spremembe volilnega sistema?
- Kdo se je začel boriti za volilno pravico?
- Kaj so delavci zahtevali?
- Katere stranke so ustanovili delavci?
- Kaj so zahtevale ženske?
- Kako so se imenovale borke za žensko pravico?
- Ali so pred letom 1914 ženske imele kje volilno pravico?
- Kakšna država je bila Velika Britanija v 19. stoletju?
- Kaj se je zgodilo s Francijo?
Prepiši si podnaslov ZDA, RUSIJA in Daljni vzhod v 19. stoletju ter zapiši.
ZDA so v 19. stoletju svojo državo širile proti zahodu. Vojska ZDA se je za ozemlja borila tudi s
staroselci (Indijanci). Severne države so bile industrijsko razvite, južne pa so bile usmerjene v
plantažno kmetijstvo s sužnji. Suženjstvu so nasprotovali na severu. Te razlike so pripeljale do
državljanske vojne (1861-65) v kateri je zmagal sever.
Rusija pod carjem Aleksandrom III. je bila gospodarsko zaostala država, v kateri je imel car še vedno
absolutno oblast.
Japonska se je v drugi polovici 19. stoletja modernizirala. Kitajska reform ni izpeljala v taki meri, zaradi
dobička se je zapletla tudi v dve vojni z Veliko Britanijo in ju izgubila.
Dodatna neobvezna literatura, videoposnetki,…
 https://www.britannica.com/video/195081/armies-American-Civil-War (ameriška
državljanska vojna)
 https://www.youtube.com/watch?v=LObskCXyHK0 (ameriška državljanska vojna)
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=056FI2Pq9RY&feature=emb_titl
e (odlomek filma Sufražetke)
 https://www.youtube.com/watch?v=FUP-pGcmb4s (sufražetke)
 http://zgodovina.si/12307-2/ (kraljica Viktorija)
https://www.youtube.com/watch?v=kd2CYPdYwcY (opijske vojne med Kitajsko in VB)
 https://www.ucimse.com/razred8/naloga/vzpon-mescanstva/3729

Leto 1848 in Slovenci
1. V učbeniku preberi snov na strani 102-104.
2. Prepiši v zvezek, lahko si še kaj dopišeš, podčrtaš,…

Zapiši si vprašanja v zvezek ter v celih povedih odgovori na njih.
 Koga so nagovarjali intelektualci konservativnega tabora?
 Koga je nagovarjal liberalno-demokratični tabor?
 Kje sta objavljala oba tabora?
 Kaj je ilirizem?
 Kakšen pomen ima za Slovence Anton Martin Slomšek?
 Kako so se na revolucijo 1848 odzvali meščani ter kako kmetje?
 Kaj je Zedinjena Slovenija in kaj je zahtevala?
 Je Slovencem po letu 1848 uspelo uresničiti ta program?
Dodatna neobvezna literatura, video posnetki, …
 https://4d.rtvslo.si/arhiv/junaki-nasega-casa/38771591 (Janez Bleiweis)
 https://www.kamra.si/novice/item/20-april-1848-drustvo-slovenija-je-objavilo-programzedinjene-slovenije.html
 https://sl.wikipedia.org/wiki/Zedinjena_Slovenija
 https://www.nuk.uni-lj.si/zbirke/ljubljanski-casniki

