Zgodovina 8. razred

Pozdravljeni osmošolci,

upam, da ste vsi v najlepšem redu ter v pričakovanju prihajajočih izzivov. Pred nami je nov teden
zgodovinskega utrjevanja. S spletnima kvizoma boš utrdil snov o vladanju Napoleona ter o obdobju po
letu 1815.
Preverjanje v obliki kvizov reši, da preveriš svoje dosedanje znanje. S preverjanjem boš ugotovil katere
učne snovi ti še delajo preglavice.

Za vse informacije ter vprašanja sem dosegljiv na: zgodovina.zalec@gmail.com .

Lepe in prijetne prvomajske praznike.

Martin M.

Zgodovina 8. razred
PREVERJANJE in UTRJEVANJE ZNANJA 8. RAZRED

Za ponovitev, preverjanje in utrjevanje poglavij o Napoleonu ter času po letu
1815 reši kviza!
- Pravila so ista kot prejšnje tedne.
- Prijavi se samo z začetnico svojega imena, priimka ter razredom.
- Vsa ostala imena in dosežki bodo izbrisani.
- S kvizom dobite povratno informacijo o vašem znanju vi ter jaz.
1) Kviz o Napoleonu je dostopen na:
www.quizizz.com/join?gc=419192
ali s kodo: 419192

2) Kviz o obdobju od leta 1815 do dualizma:
www.quizizz.com/join?gc=094047
ali s kodo: 094047
Dodatno neobvezno delo:
- https://lanovsvet.si/teme/4-od-napoleona-do-pomladi-narodov/ (kviz Napoleon si podredi Evropo in Ilirske
province ter Dunajski kongres in Revolucionarno leto 1848, Spremenjena razmerja moči)

Rešitve prejšnjega tedna:












Kako so Slovenci ohranili v spominu Marijo Terezijo?
Ohranili so jo kot dobro, modro in skrbno kraljico svojim podložnikom.
Katera reforma, ki je bila uvedena leta 1770, se omeni v videu?
Ta reforma je splošna vojaška obveznost.
Kaj je bila osnova za prejšnjo reformo?
Popis prebivalstva.
Kaj so popisne komisije naredile v vsakem kraju?
Uvedle so hišne številke, da so vedele kje kdo živi.
Kakšno je bilo splošno stanje prebivalstva?
Stanje kmečkega prebivalstva je bilo slabo, saj so živeli v pomanjkanju, slabem zdravstvenem stanju, veliko je bilo
alkoholizma, nepismenost,…
Katere reforme so bile v prid kmetu?
Omejite tlake (robotniški patent), odprava osebne odvisnosti kmeta, novosti v kmetijstvu
Naštej nekaj vsaj 4 reforme na področju verstva.
Ukinjanje samostanov (ki se niso ukvarjala z človekoljubnim delom), varčevanje s svečami, odprava nekaterih
praznikov, pokojnike so pokopavali v vrečah zaradi varčevanja z lesom, prepoved zvonjenja proti hudi uri
Katera verska reforma se je v videu tebi najbolj vtisnila v spomin?
Kaj je tolerančni patent?
Tolerančni patent je svobodno veroizpoved dopustil protestantom, pravoslavcem in judom.
Zakaj sta vpeljala reformo šolstva?
Hotela sta bolj izobraziti podložnike, da bi država bila naprednejša in kasneje bogatejša.
Ali je na začetku šolska reforma bila uspešna? Zakaj ne?
Na začetku je veliko otrok izostalo od pouka, saj so moral delati doma ali v tovarnah.

