Ponedeljek, 25. 5. 2020, ZGODOVINA
7.a, 7.b
Učna tema: SREDNJI VEK

VZHODNOALPSKI PROSTOR V ZGODNJEM
SREDNJEM VEKU - KARANTANIJA
Učna enota:

Še danes delaš:

PLAKAT!!!
Dodajam še dve uporabni razlagi (enako, kot prejšnji teden):
a) Oglej si razlago o Slovanih v Vzhodnih Alpah, prof. Simona Purgerja (5.09 min)
https://www.youtube.com/watch?v=bv9D57oWSFw
b) Prof. Simon Purger ti bo razložil tudi, kaj se je dogajalo v Vzhodnih Alpah v 9. stoletju (5.36 min)
https://www.youtube.com/watch?v=Uksa7jrEQFI

NE POZABI:
Nalogo morate opraviti vsi, saj do spodaj navedenega datuma pri ZGO ne boste opravljali drugih
nalog.
Posebno pozorno in natančno se loti dela, če v tem polletju še nimaš ocene, saj bom tvoj plakat
ocenila.
Tudi če že imaš oceno, moraš oddati nalogo. V tem primeru lahko nalogo opraviš v obliki miselnega
vzorca in naloga ne bo ocenjena.
KAKO IN DO KDAJ ODDATI NALOGO
Fotografijo izdelanega plakata mi pošlji na e-naslov bojana.morato@oskosmac.si
najkasneje do ponedeljka, 25.5.2020 (lahko jo oddaš prej, kasneje pa ne)!

V ponedeljek, 1.6., boste učenci 7.a (ob 10. uri) in 7.b (ob 12. uri), ki še niste bili ocenjeni v tem
polletju, po potrebi na video srečanju predstavili svoje plakate.

8.a
Učna tema: EVROPA IN SLOVENSKE DEŽELE V 19. STOLETJU
Učna enota: PRVE KAPITALISTIČNE VELESILE
Potrebuješ
Učbenik Raziskujem preteklost 8 (RokusKLett), str. 137-139
Cilji:
Učenci

► navedejo kapitalistične velesile ob koncu 19. stoletja v evropskem in zunajevropskem prostoru,
► spoznajo pomen kolonij za gospodarsko moč države in za tekmovanja med evropskimi državami,
► spoznajo največje kolonialne države in njihovo kolonialno ozemlje.
UVOD:
Oglej si spodnji sliki. Morda so že slišal/a za Pocahontas? Si ogledal/a Disneyevo risanko, ki
je nastala po resnični osebi?

Pocahontas: U 137, preberi njen
življenjepis.

Naslovni plakat risanke o znameniti
Pocahontas – indijanski princesi, ki je živela
v 17. stoletju.

Pocahontas je torej živela v 17. stoletju, ko so kolonialni svet obvladovali Španci, Portugalci,
Francozi, Nizozemci in Angleži. V 19. stoletju, ki ga spoznavamo sedaj so bili apetiti
evropskih držav za kolonijami še vedno zelo veliki. Države, ki so imele kolonije so še vedno
obvladovale svetovno gospodarstvo.
V današnji učni uri boš spoznal/a, zakaj so kolonije omogočile pojav kapitalističnih velesil v
19. stoletju in katere države so to bile.

NAVODILA ZA DELO
A) Odpri U 137 in v zvezek napiši naslov.
B) Preberi besedilo in si oglej slike ter besedilo pod njimi.
C) Nato s pomočjo spodnjih vprašanj oblikuj zapis v zvezek.
1. Katero ozemlje je »Novi svet«?
2. Kaj so kolonije? Katerih 5 evropskih držav, kdaj in kje so ustanovile svoje kolonije?
3. Kako je od 16. do 18. stoletja potekalo raziskovanje Severne Amerike (Novi svet)? (U
137, zadnja dva odstavka).
4. Navedi vzrok tekmovanja za obvladovanje svetovnih morij v 17. in 18. stoletju. (U
138 – 3. odstavek).
5. Katere dežele so začeli Evropejci raziskovati v 19. stoletju?
6. Zakaj se je Britanskemu imperiju v 19. stoletju reklo, da je imperij, kjer sonce ni
nikoli zašlo?
7. Kako so se v 19. stol. Gospodarsko razvile ZDA, kako pa Japonska?

Zapis v zvezek fotografiraj in mi ga pošlji na e-naslov.

IN ŠE TO:
ČE ŠE NISI, NE POZABI ODDATI PLAKATA O INDUSTRIALIZACIJI!!!
Fotografijo izdelanega plakata mi pošlji na e-naslov bojana.morato@oskosmac.si
najkasneje do torka, 26.5.2020 (lahko jo oddaš prej, kasneje pa ne)!
V četrtek, 28. 5., ob 10. uri, boste učenci, ki še niste bili ocenjeni v tem polletju, na video srečanju
(po potrebi) predstavili svoje plakate.

ZAKLJUČEK
Prisluhni razlagi prof. Simona Purgerja o imperializmu (5.09 min).
https://www.youtube.com/watch?v=fK_c85O5zc0

