
8. A, četrtek, 9. 4. 2020, Leto 1848 – leto revolucij 

 

Pozdravljeni, 

V teh dneh se marsikdo verjetno počuti, kot da smo v nekakšnem vojnem 

stanju; vse je mirno okoli nas, nič se ne dogaja, vsi skriti vsak zase, kot da bo 

konec sveta. No, naj vas potolažim, da ni tako hudo, sploh pa ne tako hudo, 

kot je bilo na današnji dan pred 80 leti, ko je Hitler napadel Dansko ali pa 

pred približno 79 leti (6. 4. 1941), ko je napad doletel Kraljevino Jugoslavijo 

in se je pričela 2. svetovna vojna tudi pri nas. 

Kot že v četrtek dogovorjeno, se od sedaj naprej ob četrtkih (10.30) 

dobivamo na novi lokaciji: https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 

Navodila na koncu dokumenta.  

Na tem naslovu bom sicer dosegljiv tudi vsak delovni dan med 10.00 in 

11.00, če želiš individualno reševati težave, potrebuješ pomoč, dodatno 

razlago itd. Če pošlješ mail, se lahko dogovoriva tudi za drug termin. V 

primeru težav z dostopom mi tudi pošlji mail (ales.bobek@guest.arnes.si) 

 

Danes bomo učno uro izvedli nekoliko drugače kot do sedaj. 

NAVODILA: 

 V zvezke napišete naslov »Leto 1848 – leto revolucij«. 

 Preberi si besedilo v učbeniku na strani 91 in 92 in odgovori na 

vprašanja. 

o Pojasni pojme:  

 Konservativno: 

 Liberalno gibanje: 

 Nacionalno gibanje: 

o Zakaj je Evropo leta 1848 preplavil nov val revolucij? 

o Zakaj revolucijo imenujemo tudi marčna revolucija? 

o Kateri sloji prebivalstva so se v avstrijskem cesarstvu uprli 

vladi na Dunaju? 

o Kaj je bil največji dosežek revolucije 1848 v avstrijskem 

cesarstvu? 

Lep konec tedna in lepe praznike želim! 

Aleš Bobek 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek
mailto:ales.bobek@guest.arnes.si


UČNI CILJI tega poglavja (tega ni potrebno prepisovati) = kaj moram znati? 

 

 pojasni značilnosti liberalnega in konzervativnega 

gibanja ter oceni njune uspehe,  

 pojasni vzroke za izbruh revolucije, 

 na zemljevidu zna pokazati širitev revolucije, 

 pozna različne družbene skupine, njihove motive in cilje 

upora, 

 oceni uspeh revolucije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CISCO WEBEX navodila (predlagam uporabo Mozilla Firefox) 

1. Klikni povezavo https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 

2. Odpre se ti spodnje obvestilo. Izberete opcijo: join from your browser ali 

download app (če želite vstopati iz aplikacije). Ni potrebe po aplikaciji. 

 
3. Izberete ime (vaš ime in priimek)  

 

 

 

 

 

 

4. Bodite pozorni na pojavna okna – če želite 

uporabljati mikrofon in kamero – morate 

uporabo dovoliti (v različnih brskalnikih na 

različne načine) 

 

5. Izberete, če želite vklopiti mikrofon in kamero 

ter se pridružite (Join meeting)  

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek


 


