
Učenje na daljavo: Z G O D O V I N A – 8.b razred 

Teden: 23. – 27. 3. 2020 

 

Pozdravljena učenka/učenec! 

 

Tudi v tem tednu bo naše šolsko delo potekalo drugače kot smo vajeni, a upam, da kljub vsemu 

uspešno.  

Navodila so sledeča: 

-  rešiš priložene naloge (delovni list), s pomočjo katerih boš svoje znanje ponovil/utrdil 

- če imaš možnost, boš mi najkasneje do petka (27.3.2020) sporočil kako ti gre = koliko si naredil, 

kje imaš težave, ali česa ne razumeš…Lahko mi pišeš tudi kar tako in mi pošlješ kakšno slikico. 

Vesela bom tvojega sporočila. ☺☼ 

 

Ne pozabi: Novo snov znaš takrat, ko jo znaš ob zaprtem učbeniku ali zvezku na glas obnoviti (s 

svojimi besedami) in jo znaš povezati s preteklimi snovmi!  

Na poti k spoznavanju novega ti pomagajo slike iz učbenika, tvoji izpiski in naloge v delovnem 

zvezku oz. vprašanja v učbeniku. 

 

Za vsa vprašanja, dileme in dodatna pojasnila ti bom v teku tedna na razpolago preko e-naslova: 

petra.desman@guest.arnes.si 

 

 

Veliko zdravja in delovne vneme ti želim, 

                                                                                                        tvoja učiteljica zgodovine 

                                                                                                        Petra Dešman Senčar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. snov: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE (sreda, 25.3.2020) 

- Preglej še priložene spletne strani: http://radoved.si/projekt/75(ponovitev poglavja o razsvetljenstvu) 

- Ta ura je namenjena  ponovitvi že predelanih poglavij (rdeči del v učbeniku). Pripravila sem ti 

delovni list z nalogami, ki ga reši. Če imaš možnost, delovni list natisni in ga prilepi v zvezek, sicer 

pa rešitve nalog samo zapiši v zvezek. 

 
NALOGE ZA PREVERJANJE ZNANJA ZA 8. RAZRED 

EVROPA IN SLOVENSKE DEŽELE V 17. IN 18. STOLETJU 

    

Ime in priimek:  ____________________________ Razred: _____________  Datum: _____________ 

 

1. Obkroži črke pred pravilnimi trditvami, ki opisujejo Evropo v novem veku.  

Pravilne so tri. 

a. Španski kralj je bil najmočnejši v Evropi. 

b. Španija je obogatela s kmetijstvom. 

c. Prevladujoča oblika vladavine v 16. in 17. stoletju je postal absolutizem. 

d. Moč vladarjev je v 16. stoletju upadala. 

e. Absolutni vladarji so se opirali na plemstvo in kmete. 

f. V evropskih državah se je v 17. stoletju uveljavila gospodarska teorija in praksa, ki jo 

imenujemo merkantilizem.   

 

2. Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanja, kako je državo vodil Ludvik XIV.   

 

 

a) Pojasni rek: »Država, to sem jaz.« 

_______________________________________________ 

b) Napiši tri gospodarska področja, ki jih je spodbujal. 

_______________________________________________ 

c) Zakaj je dal sezidati palačo Versailles? 

_______________________________________________ 

 

3. Poveži znanstvenike z njihovimi odkritji. Veliko črko iz levega stolpca preneseš na ustrezno 

črtico v desnem stolpcu.         

A Anders Celsius  ____ koordinatni sistem 

B Gabriel Fahrenheit  ____ zakon o gravitaciji 

C Isaac Newton  ____ prvi termometer 

Č René Descartes  ____ izpopolnjen termometer 

 

http://radoved.si/projekt/75


 

4. Izpolni preglednico tako, da primerjaš značilnosti miselnosti o položaju človeka v srednjem 

in novem veku.  

Način razmišljanja v srednjem veku: Način razmišljanja v novem veku: 

 

 

 

 

 

 

5. Kako je razsvetljenstvo vplivalo na vladarje? Navedi tri različna spoznanja, do katerih so 

prišli razsvetljeni absolutisti. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. Zakaj se je Marija Terezija odločila za reforme v državi?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

7. Izpolni preglednico tako, da pod vsako reformo vpišeš dva pomembna ukrepa. 

Gospodarska reforma: Šolska reforma: 

 

 

 

 

 

 

8. Navedi tri novosti, ki so jih kmetje v slovenskih deželah začeli uvajati pri delu.  

_____________________   ___________________________   __________________________ 

 

9. Narodnim buditeljem na Slovenskem v 18. stoletju pripiši področje ustvarjanja oziroma 

njihov prispevek slovenskemu narodu.  

VALENTIN VODNIK: 

 

ŽIGA ZOIS: 

 

 



 

10. Prvi kolonisti v Ameriki so se spopadali z mnogimi težavami. 

a) S kakšnimi težavami so se soočali? Navedi dve.  

 

 

b) Kaj je Evropejce privlačilo v Severni Ameriki?  

 

 

11. Pazljivo preberi spodnje trditve. Če je trditev pravilna, obkroži DA, če je napačna, obkroži NE 

in jo pravilno zapiši.  

1. Dvanajst kolonij v Severni Ameriki je 4. 7. 1776 sprejelo deklaracijo o neodvisnosti. DA NE 

_______________________________________________________________________________ 

2. V deklaraciji so bile prvič zapisane razsvetljenske misli o enakosti vseh ljudi.  DA NE  

_______________________________________________________________________________ 

3. ZDA so postale kraljevina, ki ji je vladal angleški kralj.     DA NE 

_______________________________________________________________________________ 

4. Ameriški boj za neodvisnost je močno odmeval v Aziji.     DA NE  

_______________________________________________________________________________ 

 

12. Oglej si karikaturo francoske družbe pred revolucijo in ob njej zapiši po dve poglavitni 

značilnosti posameznih stanov:  

 

a) Prvi stan: 

 

b) Drugi stan: 

 

c) Tretji stan: 

 

č) Kaj je sporočilo karikature? 

 

 

13. Zakaj je bil pomemben datum 14. julij 1789? Kaj se je takrat zgodilo?  

 

 

 

14. Katere so bile pridobitve francoske revolucije? Navedi dve.  

 

 



 

 

15. Preberi besedilo. Zapiši štiri glavne značilnosti Napoleonove oblasti.  

 

a)  

b)  

c) 

č) 

 

 

16. Obkroži trditve, ki pravilno navajajo Napoleonove napake, ki so pripeljale do njegovega 

poraza.  

a) Napoleon je za vodje osvojenih dežel postavljal svoje sorodnike. 

b) Da bi premagal Anglijo, je razglasil celinsko zaporo.  

c) Napoleonova pot v Egipt in Sirijo se je končala brez vojaškega uspeha. 

č) Bojevanje na Pirenejskem polotoku. 

d) Pohod proti Rusiji leta 1812. 

 

17. Nad katerimi pridobitvami so bili navdušeni prebivalci slovenskih dežel? Navedi po eno 

pridobitev.  

a) Izobraženci: 

b) Kmetje: 

 

18. Kakšen pomen je imelo obdobje Ilirskih provinc za Slovence?  

 

 

 

 

19. Dopolni besedilo s svojimi besedami.  

Po končanem porazu ______________________ je ozemlje Ilirskih provinc spet pripadlo 

________________________________. Ustanovljeno je bilo Kraljestvo ________________, ki se je v 

dokumentih omenjalo vse do leta 1849. V slovenske šole je bila znova uvedena ____________________. 

Številne spremembe, ki so jih uvedli _________________, so bile ____________________.  

     

 

 

 



 

 

2. snov: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE (petek, 27.3.2020) 

- Tudi ta ura je namenjena  ponovitvi že predelanih poglavij (rdeči del v učbeniku). Pripravila sem ti 

delovni list z nalogami, ki ga reši. Če imaš možnost, delovni list natisni in ga prilepi v zvezek, sicer 

pa rešitve nalog samo zapiši v zvezek. 

 
NALOGE ZA PREVERJANJE  ZNANJA ZA 8. RAZRED 

EVROPA IN SLOVENSKE DEŽELE V 17. IN 18. STOLETJU 

    

Ime in priimek:  ______________________________ Razred: ________________  Datum: ____________ 

1) Na sliki vidiš dvor najsijajnejšega vladarja 17. stoletja, ki si je nadel vzdevek »Sončni kralj«. 

 

 

a) Kateri vladar je to? _____________________________ 

 

b) Poimenuj način vladanja tega vladarja. _____________________________ 

 

c) Navedi dve vsebinsko različni značilnosti načina vladanja »Sončnega kralja«.  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

2) Preberite besedilo in odgovorite na vprašanji. 

»Ni svobode, če sodna oblast ni ločena od zakonodajne in izvršilne. Če je povezana z zakonodajno, postane oblast 

nad življenjem in svobodo državljanov samovoljna, ker je sodnik hkrati zakonodajalec ...« 

(baron Charles de Montesquieu, 1748). 

 

 

a) Kako imenujemo novo miselnost, ki se je pojavila v 18. stoletju? _________________________ 
 

b) Navedi tri spremembe v družbi, ki so jih predlagali tedanji filozofi.  

______________________________________________________ 



______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

3) Kako imenujemo vladarje, ki so razmere v svojih deželah skušali urediti po načelih razsvetljenstva?   

      ____________________________________________________ 

a) Zapiši dve razsvetljenski načeli, ki so ju ti vladarji upoštevali pri vodenju države. Pri vsakem načelu 
pojasni vladarjev motiv za upoštevanje tega načela.  

 

Načelo 1: 

____________________________________________________________________ 

 

Načelo 2: 

____________________________________________________________________________ 

 

4) Reforme Marije Terezije in Jožefa II so znatno izboljšale položaj kmečkega prebivalstva. Navedi 

izboljšave na področju:  

 

- plačevanja davkov:  

________________________________________________________________________ 

 

- sodnega varstva:  

_______________________________________________________________________ 

 

- izobrazbe:  
_______________________________________________________________________________ 

 

5) Pojasni pojem »narodno prebujanje«.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

a) Poveži ime narodnega buditelja z njegovim delom, tako da črko pred naslovom dela prepišete na 
prazno črtico pred imenom.  (2) 

 

____ Anton Tomaž Linhart   A) Logaritmi 

 

____ Jurij Vega    B) Lublanske novice  

 

____ Marko Pohlin    C) Kranjska gramatika 

 

____ Valentin Vodnik               D) Ta veseli dan ali Matiček se ženi 



  

                                                                      E)  Slovnica slovanskega jezika na  

                                                                      Kranjskem, Koroškem in Štajerskem 

b) Zakaj se štipendije, ki jih naša država podeljuje nadarjenim dijakom in študentom, imenujejo 
»Zoisove štipendije«?  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 

6) Katerega leta in s katerim dokumentom so nastale Združene države Amerike? __________________ 

 

Navedi dva vsebinsko različna vzroka za odcepitev 13 angleških kolonij od Velike Britanije.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

V čem se je razlikovala ureditev, ki so jo imele ZDA, od tistih, ki so jo imeli v drugih državah v 18. stoletju? 

Navedi dve razliki.  

____________________________________________________________________________________ 

 

7) Oglej si karikaturo in odgovori na vprašanja. 

 

 

 

a) Na katere tri družbene sloje se je delilo francosko prebivalstvo pred začetkom francoske revolucije?  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 

b) Na katero nepravilnost v francoski družbi 18. stoletja je opozarjala karikatura? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

8) Obkroži ustrezen odgovor:  

 

Leta 1789 je bil v Franciji ukinjen absolutizem.               Da. Ne. 

 

Geslo francoske revolucije je bilo: svoboda, 

enakost, bratstvo.         Da. Ne. 

 

V Deklaraciji o pravicah človeka in državljana  

so bila zapisana razsvetljenska načela.     Da. Ne. 

 

Leta 1792 so v Franciji oklicali republiko.     Da. Ne. 

 

Istega leta je Velika Britanija napadala Francijo.       

   Da. Ne. 

 

9) Ilirske province so odigrale kratko, vendar pomembno vlogo v naši nacionalni zgodovini. 

 



 

a) Katerega leta je Napoleon ustanovil Ilirske province? _________________________ 

 

b) Pojasnite vojaški in gospodarski motiv, ki je vplival na ustanovitev Ilirskih provinc.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

c) Navedi dve za Slovence pomembni pridobitvi iz obdobja Ilirskih provinc.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 


