
Četrtek, 21. 5. 2020, ZGODOVINA 

 

7.b 

Učna tema: SREDNJI VEK 

Učna enota:   VZHODNOALPSKI PROSTOR V ZGODNJEM 
SREDNJEM VEKU - KARANTANIJA 

Danes delaš: 

PLAKAT!!! 
Dodajam še dve uporabni razlagi:  

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.  

Učna tema: SLOVENCI V 2. SVETOVNI VOJNI 



9.a 

 

Učna enota: DRŽAVLJANSKA VOJNA IN SPOPAD MED 
SLOVENCI 

Cilji: 
Učenec: 
► razume vzroke za spopad med Slovenci ter posledice tega spopada, 
► ve, za kaj so se borili pripadniki vaških straž in domobranci, 
► pozna odnos okupatorjev, OF in partizanov do vaških straž in domobrancev, 
 
 
 

... GLEJ PPT PREDSTAVITEV – spodnja povezava!!! 
 
Tam so navodila za današnje delo. 
 
 
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Spopad-med-Slovenci-1941-45.pptx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.a 
Učna tema: EVROPA IN SLOVENSKE DEŽELE V 19. STOLETJU 

Učna enota:   TEHNIČNA REVOLUCIJA IN INDUSTRIALIZACIJA V 19. STOLETJU 

 
Še danes delaš 

PLAKAT!!! 

Dodajam še nabor video posnetkov in razlag na to temo. Morda ti pridejo 
prav.  

1. industrijska revolucija 

a) Prisluhni razlagi prof. Simona Purgerja o PRVI INDUSTRIJSKI REVOLUCIJI (5.34 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=4t-LMfS_uj4 

č) PRVO IN DRUGO INDUSTRIJSKO REVOLUCIJO TER INDUSTRIALIZACIJO spoznaj še s pomočjo 
naslednjega video posnetka. Trajanje 10.58 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=hijVBjvGJkE 

 

c) Lahko si ogledaš animacijo: Začetek 1. Industrijske revolucije: James Watt – parni stroj 
(2.55 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=EMNrtOcZ6XQ 

č) Zanimiv je tudi kratek film v angl. Jeziku o industrijski revoluciji: Industrial Revolution for kids 
(3.33min) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xh_Lk7kDrUI 

 

2. industrijska revolucija 
d) prof. Simon Purger ti bo predstavil tudi  DRUGO INDUSTRIJSKO REVOLUCIJO (4.53 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=9cLabCky6c4 

e) Lahko pa si ogledaš še en zelo zanimiv film o DRUGI INDUSTRIJSKI REVOLUCIJI (9.51 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=S2Bg9uLgWNc&feature=youtu.be 

 



 

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 boš dobil/a oceno le, če boš želel/a.  
Za vse pa velja: 
- Če imaš pri delu težave, se obrni name. 
- Če naloge do določenega datuma ne opraviš, oziroma je ne oddaš, prejmeš negativno oceno.  
 

KAKO IN DO KDAJ ODDATI NALOGO 

 

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.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


