
Pozdravljene učenke in učenci!

Pri zgodovini si spoznal-a  številne dogodke, ki so zaznamovali Evropo in Svet.

Vstopamo v 19. stoletje, ki mu pravimo STOLETJE MEŠČANSTVA. V zvezek zapiši večji 

naslov 19. STOL – STOLETJE MEŠČANSTVA.

Kot uvod v 19. stol. si oglej video Zgodovina za zgod(b)oljubce tukaj in odgovori na 

naslednja vprašanja:

• KATERI DOGODKI SO ZAZNAMOVALI KONEC 18. IN ZAČETEK 19. STOL.?

• KAKŠEN JE BIL GLAVNI NAMEN NAPOLEONOVE ZUNANJE POLITIKE?

• KATERE DRŽAVE SI JE PODREDIL?

• KATERE TRI NAPAKE SO MU PREPREČILE „POPOLNO“ ZMAGOSLAVJE?

• KDAJ IN KAKO SE JE ZAZAKLJUČILA NJEGOVA VLADAVINA?

• ZAKAJ JE NAPOLEON USTANOVIL ILIRSKE PROVINCE?

• NAŠTEJ 3 SPREMEMBE, KI JIH JE UVEDLA FRANCOSKA OBLAST V ILIRSKIHH 

SPREMEMAH.

• KAJ MENIŠ, JE NAPOLEON EVROPI PRINESEL SVOBODO, ENAKOST ALI VOJNO 

IN KRI?

Še malo pa se bo zaključil 5. teden „učenja na daljavo“. Čas res 

hitro beži. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ty-1HFbBjk&t=295s


Napoleon je spremenil politično podobo Evrope. 
A, kaj se je zgodilo v Evropi po padcu Napoleona?
Kaj se je zgodilo s spremembami, ki jih je uvedel v državah, ki so 
bile pod njegovo oblastjo?
Odgovore na ta vprašanja boš dobil-a v nadaljevanju.

Predstavniki evropskih sil so se zbrali na DUNAJSKEM KONGRESU.

Zamisli si, da si novinar na Dunajskem kongresu in spremljaš 

dogajanje. 

O čem so se pogovarjali udeleženci? Kaj bi zapisal-a v oblačke?

Koga bi srečal na kongresu? S predstavniki katerih držav bi lahko 

opravil intervju? 
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• Naloge:

Izziv:

Preberi besedilo v SDZ/str. 160-161. Podčrtaj ključne besede.

Dopolni tabelni zapis.



Evropa po Dunajskem 

kongresu

Evropa pred francosko 

revolucijo

Oglej si zemljevida, ju primerjaj. 



OZEMELJSKE SPREMEMBE:

• Avstrijsko cesarstvo: Ilirske province, del Poljske, severni del Italije

• Kraljevina Prusija: dobi Vestfalijo,  Saško, Porenje

• Rusko carstvo: se razširi na zahod – pridobi del Poljske in Finsko

• Velika Britanija: na celini ni pridobila novih ozemelj. Ohranila je nekatera 

ozemlja pridobljena v vojnah z Napoleonom npr. Malto. 

• Francija: dobila stare meje; okoli nje ustanovljene nevtralne države

• Apeninski polotok: razdrobljen na kneževine; znova ustanovljena Papeška 

država

Ustanovljena je NEMŠKA ZVEZA, ki je povezala 39 nemških držav. 

Nekaj zanimivosti o Dunajskem kongresu:

• Politična srečanja udeleževali zunanji ministri držav, vladarji pa so si krajšali 

čas v salonih in z obiski plesov

Nekatera določila so bila zelo napredna: evropske države so se izrekle proti 

trgovanju s sužnji in podprle enakopravnost judov.

Izziv: LAHKO TUDI TO

Tudi ti lahko malo raziščeš dogajanje na Dunaju v času 

kongresa. Zapiši še kakšno zanimivost, ki jo boš 

predstavil svojim sošolcem.



IZZIV: KAJ VEM O DUNAJSKEM KONGRESU?

Preberi, POPRAVI in ZAPIŠI v zvezek.

Dunajski kongres je potekal v Parizu, 
kjer so se zbrali evropski vladarji. 
Vladarji so se zbrali z namenom, da na 
novo uredijo red v Severni Ameriki. Da 
bi dosegli ta trajen mir, so ponovno 
uvedli stari red, kar imenujemo 
cenzura. Na prestole so se vrnili stari 
vladarji, med njimi tudi angleški kralj. 
Dunajski kongres je potekal v znamenju 
diplomatskih sestankov in zabav v 
ritmu angleškega valčka.



Izziv: POVZETEK

V SDZ/str. 162 reši nalogo 3 in 4 ter naloge v zavihku 

POVZETEK.

IZZIV: KRITERJI USPEŠNOSTI

Preberi in PREPIŠI kriterije uspešnosti v zvezek.

Odlično Dobro Še ne vem

Povedati kdaj je potekal dunajski kongres

Povedati kaj je bil cilj in namen kongresa

Našteti glavne države, ki so vodile kongres

Primerjati politični zemljevid Evrope v času Napoleon 

in po dunajskem kongresu in navesti spremembe v 

politični podobi Evrope

Imenovati vojaško in politično organizacijo, ki je bila 

ustanovljena na kongresu

Povedati kaj je bila naloga te zveze

Pojasniti pojem cenzura in kaj je bil namen cenzure

Uspešen-a bom, ko bom znal-a:



Izstopni listek: Dunajski kongres

Naučil-a sem se:

a)

b)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal. Hkrati 

pa bo meni izhodišče, za pripravo navodil v prihodnjem tednih.

Prepiši ga v zvezek, ga izpolni in nato poslikaj. 

Fotografijo izstopnega listka in fotografijo tabelnega zapisa mi nato do četrtka, 

23.4.2020, pošlji na moj e naslov (urska.marcic@guest.arnes.si). 

Verjamem, da si uspel-a opraviti vse izzive in da si naučil-a 

veliko novega.

Vikend je pred tabo. Izkoristi ga, da opraviš izzive pri 

predmetih, ki jih še nisi opravil in za E –ODKLOP. 

Lep vikend, učiteljica Urška

mailto:urska.marcic@guest.arnes.si

