
Pozdravljene učenke in učenci!

Posredujem vam navodila za delo pri ZGODOVINI.

Spoznal-a si FRANCOSKO REVOLUCIJO in čas, ko je Evropi zavladal 

NAPOLEON. Kot že veš, je s svojimi osvajalnimi pohodi širil ideje francoske 

revolucije po Evropi.

Namen današnjega izziva je spoznanje, da je Napoleon vplival tudi na del 

slovenskega ozemlja. Kdaj in kako, pa boste odkrili sami.



IZZIV 1:

Zapiši naslov v zvezek: ILIRSKE PROVINCE.

Preberi in PREPIŠI kriterije uspešnosti v zvezek.

Odlično Dobro Še ne 

vem

Znal s pomočjo zemljevida opredeliti obseg 

Ilirskih provinc

Znal našteti in pojasniti razloge, zakaj je 

Napoleon ustanovil Ilirske province.

Znal našteti vsaj 5 sprememb, ki jih je v času 

Ilirskih provinc uvedla francoska oblast

Opisati, kakšno vlogo je dobila slovenščina v 

času Ilirskih provinc.

Pojasniti, kakšen odnos je imelo prebivalstvo do 

francoske oblasti

Znal samostojno dopolniti tabelni zapis.

Uspešen-a bom, ko bom :



ILIRSKE PROVINCE
(čas od ………………. do …………)

IZZIV 2

Preberi besedilo v SDZ/ str. 118,120.

Podčrtaj ključne besede.

Reši naloge v SDZ/str. 118,119.

Tabelni zapis zapiši v zvezek in ga dopolni.



• Nad idejami navduševali ………………………….. in kmetje.

• Pričakovali so, da se bodo ideje francoske revolucije 
uveljavile tudi na slovenskem ozemlju.

• Ilirske province niso obsegale celotnega slovenskega 
ozemlja, ampak le naslednje pokrajine: (namig: vir 2)







Glavno mesto: Ljubljana



VZROKI za nastanek:

vojaško-politični

pojasnitev: (namig SDZ/str.118) 

gospodarski

pojasnitev: (namig SDZ/str.118) 



Spremembe, novosti, ki jih je vpeljala francoska oblast:



















Prebivalci Ilirskih provinc so bili s francosko oblastjo tudi nezadovoljni.
Vzroki za nezadovoljstvo: (namig: SDZ/str. 120, vir 3)

•

•

•

•



Pomen Ilirskih provinc:

• spodbujanje rabe slovenskega jezika

• krepitev narodne zavesti

Po porazu Napoleona je ozemlje Ilirskih provinc ponovno prišlo pod 

habsburško monarhijo.

Številne spremembe so bile odpravljene.

IZZIV 3

V razpredelnico SDZ/ str. 120 napiši pozitivne in negativne učinke 

francoske oblasti na ozemlju, ki so bile del Ilirskih provinc.

Opravljene izzive poslikaj in mi fotografije pošlji na moj e naslov, 

do ponedeljka, 6. aprila 2020.



IZZIV 4

Spoznal-a si veliko pomembnih novoveških 

vladarjev, predvsem njihov način vladanja.

Zagotovo pa se ti postavljajo vprašanja: kdaj so 

bili rojeni, kako so živeli, itd.

Nekaj več o vladarjih imaš zapisanih v SDZ/ str. 

121-131.

Izberi si vladarja ali vladarico. Izbiraš lahko med Ludvikom XIV, Marijo Terezijo, 

Napoleonom in Katarino II. Prebereš besedilo v SDZ in informacije poiščeš 

v različnih medijih. Pozoren-a bodi predvsem na zanimiva dejstva, način življenja,

Saj njihov način vladanja si že spoznal-a.

Pripravi ppt predstavitev. Ko se vrnemo v šolske klopi, boš izbranega vladarja tudi 

predstavil. 

V naslednjem tednu ti bom posredovala tudi kriterije uspešnosti, ki te bodo vodili 

pri tvojem delu.

Osnutke tvoje predstavitve mi pošlji do ponedeljka, 13.aprila 2020, 

da ti podam povratno informacijo in da bo tvoja predstavitev na koncu SUPER. 



V tem tednu ti želim veliko raziskovalnega in ustvarjalnega duha.

Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič 


