Navodilo za delo doma – Zgodovina (8.b oddelek)
Četrtek, 26.3. 2020 - 1. šolska ura
Za čas, ko ne bo klasičnega pouka, učenci opravite nekaj domačega dela, s katerim boste
samostojno usvojili novo znanje in ga utrdili. Domače delo se nanaša na uporabo
učbenika, zvezka in vsebin na spletu.
Učni list si lahko natisneš, ali pa vprašanja prepišeš v zvezek in odgovore zapišeš vanj.
Pravilnost odgovorov bomo skupaj pregledali v šoli, ko se spet vidimo. Takrat bomo
razrešili tudi kakšno nejasnost, dodatno kaj pojasnili.
Za posvetovanje in vsa morebitna vprašanja sem na voljo preko spodnjega e-naslova vsak
delovnik od 8.30 do 13.00.
zorica.kerin@oskrsko.si

Kako se je utrjevala demokracija
Obseg snovi: 3 šolske ure
Za usvajanje te snovi imaš na voljo čas treh šolskih ur. Vzemi si čas in preberi
tudi kakšno knjigo (npr. Koča strica Toma), ki opisuje to obdobje ali si ogledaš
kakšen film (npr. 12 let suženj), ki prikazuje ta čas.
Volilno pravico so v prvi polovici 19. stoletja imeli le bogati moški.
1. Spremembe volilnega sistema so se najprej uveljavile v Angliji. Poimenuj
najpomembnejši stranki in imenuj podpornike obeh strank.
2. Za volilno pravico so se začeli boriti tudi delavci. Kakšne so bile njihove
zahteve?
Delavci so se politično organizirali. Imenuj najpomembnejši stranki delavcev!
3. V drugi polovici 19. stoletja se je začel spreminjati tudi položaj žensk.
https://www.rtvslo.si/slovenija/koraki-zensk-k-enakopravnosti-od-celibatauciteljic-do-poslank/278355
4. Kakšne so bile zahteve Gibanja za enakopravnost žensk?
5. Kakšen je položaj žensk danes?
6. Zgled evropskemu meščanstvu v 19. stoletju, kako naj bi bila urejena država,
je bila Velika Britanija. Opiši viktorijansko dobo!
https://www.youtube.com/watch?v=_Y3ibxv6L7Y

Povsod v Evropi se je uveljavljal način vladanja imenovan parlamentarizem, v
katerem je vlada odgovorna parlamentu.
7. ZDA so si v 19. stoletju prisvojile nova ozemlja in segale od Atlantskega do
Tihega oceana. Staroselska indijanska plemena so končala v rezervatih. Med

industrijsko razvitim S (severnim delom) ZDA in J (južnim) delom, ki je bil
pretežno kmetijski, je prišlo do državljanske vojne. Kaj je zmaga Severa v
ameriški državljanski vojni pomenila za razvoj demokracije v ZDA?
https://www.youtube.com/watch?v=PuU2whvqkso
https://www.youtube.com/watch?v=qmwJo72d5JI
8. Kje je ostala Rusija?

9. Spremembe so se zgodile tudi na Kitajskem in Japonskem.
https://www.youtube.com/watch?v=dNGuS0RBslg

