
REŠITVE ZA NALOGE 2. TEDNA (23. – 27. 3. 2020) 
 

1. Razlaga pojmov  

1. DUNAJSKI KONGRES: mirovna konferenca na Dunaju (1814/15) po Napoleonovem 

porazu 

2. SVETA ALIANSA: politično in vojaško zavezništvo Ruskega carstva, Avstrijskega 

cesarstva in Kraljevine Prusije 

3. OPOZICIJA: nasprotna smer politiki stranke/oblasti; sodobnost: stranke v 

parlamentu, ki ne sestavljajo vlade 

4. CENZURA: omejevanje svobode tiska s pregledovanjem in izločanjem 

»neprimernih« vsebin 

5. DUNAJSKI VALČEK: nov ples, ki postane moderen v 19. stoletju.  
 

Najuspešnejši avtor Johann Strauss mlajši: prepoznaš skladbo? 
https://www.youtube.com/watch?v=RtCbUF9I4Ts&list=RDRtCbUF9I4Ts&start_radio=1&t=17 

Če ti je bila všeč, si lahko zavrtiš še kakšno in povabiš koga za ples. 
https://www.youtube.com/watch?v=d4AmYBhGBfM 
Nekaj informacij o najbolj slavnih skladateljih valčkov in polk si lahko prebereš na naslednjih povezavah: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_starej%C5%A1i, in 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_mlaj%C5%A1i 

            

             Johann Strauss st. (1804-1849)                        Johann Strauss ml. (1825-1899) 

                                   
             Radetzky marš (1848)                                          Na lepi modri Donavi (1867) 

 

2. SLOVENCI 1. politični program ZEDINJENA/ZDRUŽENA SLOVENIJA 

• Navedi zahteve Slovencev: 

• Uvedbo slovenskega jezika v šole in urade (enakopravnost slovenskega 

jezika) 

• Združitev vseh Slovencev v Kraljevino Slovenijo (z avtonomijo in 

parlamentom) 

•  Ta enota bi bila v okviru Avstrijskega cesarstva 

https://www.youtube.com/watch?v=RtCbUF9I4Ts&list=RDRtCbUF9I4Ts&start_radio=1&t=17
https://www.youtube.com/watch?v=d4AmYBhGBfM
https://sl.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_starej%C5%A1i
https://sl.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_mlaj%C5%A1i


 

VIR 1 

Vzroki za revolucijo 1848: 

• Nezadovoljstvo z starimi (legitimisti) režimi 

• Vse večji odpor proti politiki starega reda 

• Zelo slabe letine v velikem delu Evrope 1845-47 

• Gospodarska kriza 1847 

 

VIR 2 

Odziv kmetov na revolucijo: skrajni, škandalozni vandalizem: opustošili so ižanski grad 

grofov Auerspergov. Kmetje so se na to pripravili in organizirali ter zvečer, 21. 3. s 

sekirami… nasilno odprli grajska vrata. 

Ali je bil pisec članka naklonjen kmetom? NE! Pisec članka je dejanje kmetov prikazal v 

najbolj negativni luči: najskrajnejše, najbolj škandalozen vandalizem; kmečka jeza in 

surovost; pridrvele so trume kmetov s sekirami in drugim uničevalnim orodjem … 

 

VIR 3 

V Avstriji se pojavi VSILJENA=OKTROIRANA ustava, vendar ljudje z njo niso bili zadovoljni, 

ker jo je oblast uveljavila brez odobritve parlamenta. Cesar je imel zato še vedno veliko 

pravic, ohranjena je bila tudi omejena volilna pravica. 

 

Ostani zdrav! Ostani doma!  

Renata LH    😊😊😊 

 

DUNAJSKI VALČEK (Slik ne tiskaj, so samo za ponazoritev.) 

       

https://www.youtube.com/watch?v=2Tzoc3-ZPNM, Zvezde plešejo 15. 5. 2014, pridobljeno 27. 3. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=2Tzoc3-ZPNM

