
ZGO 8. R  -  9. teden pouka na daljavo                   

 

Draga učenka, dragi učenec ! 

Pred nami je že 9. teden pouka na daljavo.  

Za vami je že spletno preverjanje znanja iz zgodovine, po mailu pa ste tudi že prejeli dosežene točke in 

oceno. Danes prilagam točkovnik, tako da se lahko vsak » poišče », kje je s svojimi odgovori.  

 

   do 34 = 1 35 – 43 = 2 44 – 55 = 3 56 – 66 = 4 67 – 72 = 5 

 

Če ti kar koli ni jasno ali imaš dodatna vprašanja, mi lahko sporočiš na mail, ki se glasi : darja@gorup.eu 

 

Glede zaključne ocene pri predmetu je še prezgodaj za govoriti. Vse ocene bom pregledala, tudi zabeležke 

v moji redovalnici glede domačih nalog in bomo o ocenah kdaj drugič govorili. Nekatere učence bom 

gotovo še pozvala, da mi pošljete določene naloge, mogoče bo kdo po potrebi tudi še vprašan. O vsem tem 

boste učenci obveščeni poimensko. Zato je vaša naloga, da še naprej tako lepo delate po navodilih, kot ste 

do sedaj. 

Delo nam gre SUPER !!! od rok. 

Navsezadnje smo šele v sredini maja in čaka nas še dober mesec skupnega dela. 

 

Ta teden bomo nadaljevali z novo snovjo. 

Končali smo z Napoleonom in njegovo dobo. Prehajamo na novo poglavje in sicer na čas, ki sega v  

19. stol. 

Naše prihajajoče snovi bodo torej govorile o obdobju po letu 1800. Mi že vemo, da je to tisti čas, ki ga je 

živel France Prešeren in njegovi sodobniki. 

Odpri učb. na str. 86 in napiši velik naslov, pod njim pa še manjšega : 

 

EVROPA IN SVET V 19. STOL. 

DUNAJSKI KONGRES IN PREUREDITEV EVROPE 

 

Odpri učb. na str. 88 

Po porazu Napoleona je bilo treba Evropo na novo preurediti. Najbolj glasne so bile zmagovite države – 

Avstrija, Rusija, Prusija in Velika Britanija. Ne pozabimo, da so ravno te države skupaj premagale 

Napoleona – prvikrat v bitki pr Leipzigu l. 1813, drugič in dokončno pa leta 1815 v znameniti bitki pri 

Waterlooju v današnji Belgiji. 

Zato so se vladarji in pomembni politiki teh držav zbrali na znamenitem kongresu na Dunaju, z namenom, 

da bi na novo začrtali meje v Evropi. 

Dunajski kongres je potekal med leti 1814 in 1815. Vodilno vlogo na kongresu je imel avstrijski zunanji 

minister knez Metternich. 

Preberi zapis iz učbenika, ki govori o tem izredno pomembnem avstrijskem politiku. 
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Zapiši k 1. točki : 

1. Evropa po Napoleonu : 

Po zmagi nad Napoleonom, so zmagovite države (Avstrija, VB, Rusija in Prusija) sklicale leta 1815 

kongres na Dunaju  -> dunajski kongres 

Namen kongresa : -  vrniti Francijo v predrevolucijske meje, 

                                          -  na novo zarisati evropski zemljevid 

                              -  Evropo urediti tako, da se revolucije ne bodo ponovile 

Glavno vlogo je imela Avstrija in njen prvi minister  knez Metternich. 

Oglej si karikaturo v učb. str. 88, ki prikazuje evropske politike, kako krojijo na novo usodo Evrope in 

določajo nove meje. Ta, ki je pod mizo, je predstavnik Francije. Francija je bila namreč v koalicijskih vojnah 

poražena. 

Naslednjo točko boš zapisal sam. 

Preberi iz učbenika, katera določila so bila sprejeta na Dunaju in v čem se je spremenil zemljevid Evrope. 

2. Sklepi dunajskega kongresa 

Napiši, kaj so pridobile : 

- Avstrija 

- Prusija 

- Rusija 

Poimenuj novo nastale države : 

Oglej si zemljevid, ki nam kaže Evropo po letu 1815 : 

 
 

 

Avstrijski politik 

Metternich – eden 

 najpomembnejših 

diplomatov 

njegove dobe. 

Po določilih kongresa je največ pridobila 

Avstrije : 

- Ozemlje Ilirskih provinc 

- Lombardijo v S Italiji 

- Benečijo 

- Vodilno vlogo v Evropi 

Novo nastala Nemška zveza je označena z 

vijoličasto barvo. 



V času kongresa se je na Dunaju plesalo valček – dunajski valček, se veselilo in se sladkalo s sacherjevo 

torto.  

      

 

Udeleženci kongresa so si bili ob koncu zasedanja enotni, da lahko zagotovijo trajen mir le, če obnovijo 

stari red -> Taki politiki rečemo legitimizem. 

Zapiši k zadnji točki. 

3. Vrnitev starih vladarjev 

Na kongresu je prevladalo načelo, da imajo dinastije, ki so vladale stoletja, pravico do prestola 

( -> LEGITIMIZEM, legitimus = lat. zakonit). 

Zmagovalke nad Napoleonom so ustanovile Sveto zvezo  (aliansa) -> 

- Preberi iz učbenika in izpiši, kateri vladarji so jo ustanovili in kaj je bil njen namen. 

Dunajčani so si o udeležencih kongresa, ki se jim 

ni ljubilo iti domov, ustvarili sledeče mnenje . 

------------------- 


