Osnovna šola Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 2
9203 Petrovci

http://www.os-gpetrovci.si
E-mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si

Datum: torek, 17.3.2020
Spoštovani moje učenke in učenci!
Upam, da ste dobro. Veseli me, da ste mi posredovali svoje naslove, preko katerih
bomo v tednih “na daljavo” izmenjevali dileme, vprašanja, navodila.
Posredujem vam navodila za “delo na daljavo” za ZGODOVINO.
Če se vam pojavijo karšnakoli vprašanja, dileme, sem na voljo preko elektronske pošte
(urska.marcic@guest.arnes.si).
V tem tednu sem si delo pri zgodovini zamislila kot dopolnitev tabelnega zapisa ter
ponovitev in pregled že obravnavane snovi (Revolucija v Ameriki) in obravnavo
nove snovi Revolucija v Franciji.

Nekatere založbe so omogočile brezplačne dostope do eučbenikov in različnih evsebin ter interaktivnih vaj na njihovoih portalih. Prosite starše, da vam omogočijo
registracijo (navodila na povezavi
(https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.
pdf)
Nato na povezavi https://www.irokusplus.si/izbirka poiščete Geografija 7. Izbereš
drugo ikono zgoraj. Nato se raziskovanje Evrope lahko začne. Izbereš npr. Severna
Evropa in nato pregledaš ponujeno vsebino.
Enako lahko narediš tudi za ostale dele Evrope, ki smo jih do sedaj že spoznali.
Do naslednjega “branja na daljavo” vam želim veliko raziskovalnega duha ter uspešno
delo. Pazite nase in na druge.
Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič
………………………………………………………………………………………………..

Navodila za delo od 16. do 20.3.2020 (2. uri)
Predmet: ZGODOVINA

Naslov: REVOLUCIJA V AMERIKI
Še enkrat preberi besedilo v SDZ/ str. 103-107 in podčrtaj ključne besede.
Reši naloge v SDZ/ str. 104: nal. 2,3,4
Dopolni tabelni zapis. Nekaj smo naredili že v šoli.
Izhodišča za tabelni zapis:
REVOLUCIJA V AMERIKI


ČAS



VZROKI



POVOD



POMEMBNI DOGODKI



DEKLARACIJA O NEODVISNOSTI
Preberi vir 2 z rdečo bravo podčrtaj razsvetljenska načela, ki so zapisana v deklaraciji.
Zapiši pomen te deklaracije in razsvetljenska načela, ki so zapisana v Deklaraciji.

POMEMBNE OSEBNOSTI
 G. Washington
 T- Jefferson
 B. Franklin
Imenujemo jih očetje ZDA. Na spletu razošči njihovo vlogo in jo zapiši v zvezek.




NASTANEK ZDA
Na osnovi besedila v SDZ/str. 106,107 opiši, nariši/prepiši shemo ureditve ZDA.
V besedilu SDZ/ str. 106 poišči pomanjkljivosti ureditve ZDA in jo zapiši.



POMEN REVOLUCIJE (prepiši spodnje besedilo)
 Nastanek ZDA
 Vpliv na dogajanje v Evropi (upor proti absolutizmu)

Naslov: REVOLUCIJA V FRANCIJI
Preberi besedilo v SDZ/ str. 108, 109 in z rdečo bravo podčrtaj VZROKE za nezadovoljstvo v
Franciji. Zapiši jih v zavihek POVZEMI SDZ/ str. 113.
Reši nalogo SDZ/ str. 108; nal.1.
Preglej Vir2 in zapiši v SDZ posledice zadolževanja Francije.
Preberi besedilo v SDZ/ str. 109 in 110. V zavihek POVZEMI SDZ/ str. 113 zapiši, kako se je
začela francoska revolucija.
Preberi vir 3 in z modro barvico podčrtaj razvetljenske ideje. Zapiši jih v nalogo 4 b na str. 110.
Preberi besedilo SDZ/str. 111 in podčrtaj ključne besede. Obkroži dejavnosti jakobincev. Nato
reši nalogo 7 na str. 112.
Preberi še ostalo besedilo na str. 110 in podčrtaj ključne besede.
V zavihku POVZEMI dopolni rubriko NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI IN POSLEDICE.

Tabelni zapis, ki si ga boste prepisali v zvezek, vam posredujem v naslednjem tednu.

Ta teden izkoristi tudi za pregled in dopolnitev SDZ. Morda se je med šolskim letom
“izmuznila” kakšna naloga. Reši jo.

