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1 OPREDELITEV PREDMETA

Zgodovina je v osnovni šoli obvezni splošnoizobra`evalni predmet. Kot samostojni predmet se 

pou~uje od 6. do 9. razreda. Ciljno-vsebinska zasnova u~nega programa prispeva k uresni~evanju 

ciljev osnovnošolskega izobra`evanja, kot so opredeljeni v drugem ~lenu Zakona o osnovni šoli. 

Med temeljne namene osnovnošolskega pouka zgodovine sodi vzbujanje u~en~evega interesa za 

spoznavanje preteklosti in zanimanja za novosti. U~ni predmet jih zagotavlja s tem, da u~ence sez-

nanja z najpomembnejšimi dogodki, pojavi in procesi posameznih obdobij ~loveške zgodovine. 

Široko in raznovrstno podro~je zgodovinskega dogajanja v razli~nih dobah in bogate zgodo-

vinske izkušnje prejšnjih generacij uvajajo u~ence v temeljno razumevanje `ivljenja, dela, 

miselnosti in ustvarjalnosti v preteklosti, obenem pa pomenijo orientacijo za `ivljenje v seda-

njosti in prihodnosti. Zgodovinske vsebine dajejo s številnimi primeri veliko mo`nosti za ure-

sni~evanje vzgojnih vidikov in privzgajanje vrednot, kar je pomemben ~len izobra`evalne in 

vzgojne dejavnosti. S spoznavanjem zgodovinskih dogodkov, `ivljenja ljudi, njihovih raznovr-

stnih dejavnosti in ustvarjalnosti zgodovina u~ence ne le seznanja z izkušnjami prejšnjih ro-

dov, ampak hkrati prispeva in mora prispevati k razvijanju u~en~evega ob~utka pripadnosti 

skupnosti, postopnemu oblikovanju njegovega zgodovinskega mišljenja in osebnostnega raz-

voja. Razli~ni primeri iz narodne zgodovine in slovenske zgodovinske izkušnje prispevajo 

oblikovanju slovenske narodne zavesti in identitete. 

Vsebine u~nega predmeta zgodovine nudijo vrsto mo`nosti za oblikovanje u~en~evih pozitiv-

nih navad, izra`anja in bralne kulture, kar je pomembno za `ivljenje in za u~enje. Zgodovina 

z dolo~enimi vsebinami prispeva k estetski vzgoji u~encev. Pri posrednem ali neposrednem 

opazovanju zgodovinskih spomenikov, predmetov, slik, kipov in zgradb u~enci ne pridobijo le 

znanja, ampak tudi oblikujejo svoj estetski ~ut. 

Zgodovina naj pri vseh u~nih temah u~enca usposablja za orientiranje v ~asu in prostoru. Pri 

tem je zelo pomembno, da u~ence navajamo na stališ~e, da preteklih dogajanj ne moremo 

vrednotiti z današnjimi o~mi (izkušnjami in vedenji), ampak z o~mi tistega ~asa, v katerem so 

se dogajali dolo~eni dogodki. 

Pouku zgodovine dajejo te`o tudi drugi elementi, med njimi navajanje na pozitivno vrednote-

nje kulturne dediš~ine, na razumevanje in spoštovanje verskih in drugih razli~nosti ter razvi-

janje sposobnosti kriti~ne presoje aktualnih dogajanj.

Prav zaradi uresni~evanja teh nalog so v vsebinskem pogledu poudarjene raznovrstne vsebi-

ne, zlasti o `ivljenju ljudi v razli~nih zgodovinskih ~asih (zunanji videz naselij, kultura bivanja 

in prehranjevanja v mestih in na de`eli, delo in tehnologija, obla~ila, dru`ina in vzgoja), o kul-

turnih, umetniških, znanstvenih in gospodarskih dose`kih posameznih civilizacij.
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Prenova pouka zgodovine v osnovni šoli je intenzivno potekala `e v obdobju med 1990–1994, 

predvsem v smislu posodabljanja u~nih vsebin in ciljev, odprtosti in privla~nosti. Strokovni 

svet RS za vzgojo in izobra`evanje je 12. maja 1994 potrdil novi u~ni na~rt, ki se je z naslednjim 

šolskim letom pri~el postopoma uvajati v šolsko prakso. Zato ta u~ni na~rt v vsebinskem de-

lu ohranja koncept u~nega programa, potrjenega v letu 1994. 

Na~rt je dopolnjen z operativnimi u~nimi cilji, ki na eni strani izra`ajo usmeritve pouka zgodo-

vine, na drugi pa dolo~eno standardizacijo, in katalogom znanja. 



7

2 SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

U~enci:

• spoznavajo najpomembnejše dogodke iz ob~e in nacionalne zgodovine; 

• ob spoznavanju slovenske zgodovine razvijajo zavest o narodni identiteti in dr`avni pripad-

nosti;

• seznanjajo se z `ivljenjem, delom in miselnostjo ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih 

in vzroki za njihovo spreminjanje; 

• spoznavajo in razvijajo razumevanje in spoštovanje razli~nih kultur, ver, ras in skupnosti; 

• pridobivajo vedenja o kulturni dediš~ini v splošnem in nacionalnem okviru in dojemljivost za 

evropske kulturne in civilizacijske `ivljenjske vrednote ter se na primerih iz krajevne zgodo-

vine ozaveš~ajo o pomenu ohranjanja slovenskih kulturnih tradicij; 

• razvijajo zgodovinsko mišljenje kot sredstvo razumevanja sodobnega sveta; 

• pridobivajo sposobnost zgodovinskih prostorskih in ~asovnih predstav in se u~ijo pravilne 

rabe osnovne zgodovinske terminologije; 

• seznanjajo se z vlogo virov in literature pri pojasnjevanju preteklosti in se usposabljajo za 

preprosto uporabo zgodovinskih kart, slikovnega gradiva in besedil ter razvijajo sposobnost 

uporabe preprostih metod zgodovinskega preu~evanja; 

• v povezavi s šolsko knji`nico pridobivajo temeljna knji`ni~na informacijska znanja, potrebna 

pri iskanju zgodovinske in poljudnozgodovinske literature; 

• spoznavajo pomen arhivov in muzejev; 

• u~ijo se kriti~ne presoje zgodovinskih dogajanj, raznovrstnih sporo~il in aktualnih dogodkov; 

• pridobivajo veš~ine ustnega, pisnega in ilustrativnega sporo~anja zgodovinskih informacij; 
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• ob zgodovinskih primerih razvijajo dojemljivost za vrednote, pomembne za avtonomno sku-

pinsko delo in za ̀ ivljenje v pluralni ter demokrati~ni dru`bi (strpnost, odprtost, miroljubnost, 

strpno poslušanje tujega in argumentiranje svojega mnenja, medsebojno sodelovanje, 

spoštovanje temeljnih ~lovekovih pravic in dostojanstva); 

• pridobivajo delovne navade: natan~nost, sistemati~nost, vztrajnost.
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3 OPERATIVNI CILJI PREDMETA

3.1 PREDLAGANE UČNE VSEBINE – VSEBINSKI 
3.1 SKLOPI PO RAZREDIH

3.1.1 Šesti razred (35 ur)

1 OSTANKI PRETEKLOSTI (SPOZNAVAJMO ZGODOVINO)

Kaj u~i zgodovina in kako spoznavamo preteklost?

Kaj je zgodovina – Kako spoznavamo preteklost?

Zgodovinski ~as. Pomen arheologije, muzejev in arhivov za zgodovino.

Od prvih zapisov do tiskane knjige – pisni zgodovinski viri.

Od zapisov na kamnu do pisave. Sredstva za pisanje skozi zgodovino.

Izum tiska. Prve tiskane knjige.

2 ^LOVEK USTVARJA, RAZMIŠLJA 

Gradbeništvo – arhitektura 

Od preproste hiše do moderne stolpnice. Gradnja piramid, templjev, gradov.

Vrste gradbenega materiala (prednosti in slabosti). 

Od preprostega izuma do industrijske revolucije. 

Npr. izum kolesa in njegov pomen za razvoj razli~nih dejavnosti (voz, vodni mlin, parni 

stroj …).

3 ZA^ETKI ZNANOSTI

Za~etki znanosti v ~asu visokih kultur. Od balzamiranja do moderne medicine. 

4 NA^IN @IVLJENJA

Dru`ina in vzgoja otrok skozi zgodovinski ~as. Polo`aj in vloga moških in `ensk, vzgoja otrok. 

@ivljenje v preteklosti in danes.
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5 KULTURNA DEDIŠ^INA, ŠEGE IN NAVADE

Kulturna dediš~ina. Šege in navade. Doma~a obrt.

3.1.2 Sedmi razred (70 ur)

1 @IVLJENJE PRVIH ^LOVEŠKIH SKUPIN 

Ljudje kamene dobe: najdbe pojasnjujejo na~in ̀ ivljenja (orodje, oro`je, nakit, ostanki bivališ~). 

Ljudje v bakreni, bronasti in ̀ elezni dobi: stalna naselitev, poljedelstvo, ̀ ivinoreja, obrt, trgovina. 

Prvi znani prebivalci na naših tleh. Najdbe pri~ajo o za~etkih razlik med ljudmi po premo`enju, 

oblasti in podrejenosti. 

2 NAJSTAREJŠE CIVILIZACIJE 

Egipt: namakalno poljedelstvo, obrt, gradbeni dose`ki.

Dr`avna organizacija; `ivljenje ob Nilu – razli~ne socialne skupine (faraon, vezir, 

sve~eniki, uradništvo, vojska, kmetje, obrtniki, trgovci in su`nji); `enske, moški in otroci v 

dru`bi.

Dose`ki znanosti (medicina, koledar, pisava, mumificiranje).

Druge de`ele starega Vzhoda: gospodarstvo, znanje, pisava, gradbeni dose`ki.

Verstva starega Vzhoda (od totemizma do monoteizma – biblija, Izrael). 

3 STARI GRKI 

De`ela in prebivalstvo. Grški epi, miti, junaki in bogovi. Kretsko-mikenska kultura. Grška koloni-

zacija ob Sredozemskem, Jadranskem in ^rnem morju. 

Grške mestne dr`avice: Atene – zna~ilnosti in vloga atenske demokracije;

Šparta in zveze mest.

Vsakdanja grška dru`ba: prebivalstvo (svobodni dr`avljani, tujci, su`nji); `ivljenje v mestu in 

na pode`elju, videz hiš in obla~enje. Boj Grkov s Perzijci. 

Dose`ki grške znanosti in kulture. Olimpijske igre. Makedonska dr`ava: helenisti~na kultura in 

njen pomen za Evropo.

4 RIMSKA SVETOVNA DR@AVA 

De`ela in najstarejši prebivalci: Italiki, Etruš~ani, Veneti, Grki. Nastanek Rima.

Rimska dru`ba: dru`ina, `ivljenje v rimskem mestu in na pode`elju.

Gospodarstvo: poljedelstvo, rudarstvo, obrt in trgovina. Vloga su`njev.

Rimska vojska, nosilec romanizacije in graditelj. Širjenje rimske dr`ave.
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Cesarstvo in vzroki propadanja.

Rimska kultura in njena razširjenost; rimsko pravo.

Nastanek krš~anstva in temeljno u~enje (nauk).

Rimljani v naših krajih.

5 EVROPA PO RAZPADU ZAHODNORIMSKEGA CESARSTVA

Germani in njihove selitve. Slovani v pradomovini, razseljevanje. Posledice preseljevanj. Frankov-

ska in bizantinska dru`ba: fevdalizem, obseg dr`av, kultura (karolinška renesansa). Krš~anstvo in 

vloga Cerkve; cerkveni razkol krš~anske Cerkve na zahodno (katoliško) in vzhodno (pravoslavno). 

Nastanek islama. Arabci in njihov prodor v Evropo. Pomembni dose`ki islamske civilizacije. 

Vikinški (normanski) prodor v Zahodno in Ju`no Evropo.

6 SREDNJI VEK 

6.1 EVROPSKI SREDNJI VEK 

Politi~na slika in razlike v gospodarskem razvoju Evrope do 15. stoletja. 

Srednjeveška kultura: viteška in samostanska kultura, `ivljenje na gradovih in na pode`elju. 

Nastanek mest v Sredozemlju in v notranjosti celine: promet, trgovina, obrt in za~etki denarnega 

gospodarstva. @ivljenje v srednjeveških mestih; šolstvo in univerze. Vpliv mest na srednjeveško 

kulturo. Odnos med mestom in pode`eljem.

6.2 SLOVENCI V SREDNJEM VEKU

Naselitev prednikov Slovencev v Vzhodne Alpe.

Karantanija in Spodnja Panonija. Pokristjanjevanje in vklju~itev v zahodnoevropsko civilizaci-

jo. Bri`inski spomeniki. Naselitev Mad`arov: nastanek ogrske dr`ave, vpliv na ju`ne Slovane. 

Slovensko ozemlje v srednjem veku: kolonizacija, histori~ne pokrajine, boj za slovenske de`ele 

med Benetkami, Celjani in Habsbur`ani; ̀ ivljenje fevdalcev in tla~anov, na~in obdelovanja zem-

lje, glavne kmetijske kulture. Mesta na Slovenskem: v notranjosti in v primorju. 

6.3 JU@NI SLOVANI IN TURŠKO PRODIRANJE V EVROPO

Ju`noslovanske dr`ave na Balkanu: gospodarstvo in kultura. Konec balkanskih srednjeveških 

dr`av in posledice: migracije, kulturne in etni~ne posledice, Vojna krajina. @ivljenje v Evropi in 

obramba pred Turki. 

Turški vpadi na Slovenskem in posledice.
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3.1.3 Osmi razred (70 ur) 

1 EVROPA IN SVET OD 15. DO 18. STOLETJA 

1.1 ODKRITJA ^EZMORSKIH DE@EL 

Evropa pred odkritji: izobra`enost posameznih slojev, znanstveni in tehni~ni dose`ki. Ame-

riške visoke kulture predkolumbovskega obdobja (Maji, Azteki, Inki). 

Velika odkritja: vzroki, pomembnejši pomorš~aki in njihove poti. @ivljenje in delo na dolgih 

plovbah.  Posledice evropskih posegov v Novi svet za Evropo in za odkrite de`ele: prenos tr-

govine na Atlantik, novi izdelki in nove poljedelske kulture, socialne in etni~ne spremembe. 

Konflikti med kolonialnimi velesilami do 18. stoletja. 

1.2 HUMANIZEM IN RENESANSA 

Humanisti~na in renesan~na miselnost. O`ivljanje anti~ne misli in kulture.

Najve~ji renesan~ni umetniki in znanstveniki ter njihova najznamenitejša dela. 

1.3 REFORMACIJA V EVROPI IN NA SLOVENSKEM 

Razmere, ki spro`ijo reformacijo. Najpomembnejši reformatorji in njihove ideje, razširjenost 

reformacije. Njen kulturni pomen na Slovenskem. 

Protireformacija v Evropi in slovenskih de`elah: verska nesvoboda, izseljevanje ljudi. 

1.4 KME^KI UPORI 

Vzroki za kme~ke upore v Evropi in na Slovenskem. Zahteve kme~kih upornikov na Sloven-

skem in Hrvaškem. Posledice neuspešnih uporov za delo in `ivljenje kmetov. 

1·5 GOSPODARSKI RAZVOJ V EVROPI OD 16. DO 18. STOLETJA 

Gospodarski razvoj v Evropi v 17. in 18. stoletju in razlike. Nove oblike proizvodnje; 

nov odnos med vasjo in mestom. Razvoj kmetijstva v 17. in 18. stoletju. Napredek v prometu in 

trgovini; prva industrijska revolucija v Angliji. @ivljenje kmeta in meš~ana. 

Naraš~anje prebivalstva. 

Razširjenost manufakturne proizvodnje na Slovenskem: rudarstvo, fu`inarstvo, gla`ute, pro-

met. Razvoj v znanosti in kulturi.
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1.6 ABSOLUTIZEM V 17. IN 18. STOLETJU

Razlogi za uvajanje absolutizma in zna~ilnosti takšne vladavine (na primer v Franciji).

Razsvetljenstvo: ideje in najvidnejši predstavniki, napredek znanosti.

Terezijansko-jo`efinske reforme. Za~etki narodnega prebujenja in razsvetljenske ideje na Slo-

venskem.

2 EVROPA IN SVET NA PREHODU V 19. STOLETJE 

Amerika: osvobodilna vojna – nastanek ZDA. Posledice ameriške osamosvojitve: kolonizacija 

ameriškega zahoda, uni~evanje indijanskega prebivalstva, gospodarski razvoj. 

Francoska revolucija: ̀ ivljenje razli~nih dru`benih slojev pred revolucijo. Ideje francoske revolucije 

in interesi razli~nih dru`benih slojev. Dru`bene in politi~ne spremembe; pomen revolucije za Evropo. 

Napoleonov vzpon, njegova osvajanja, novi na~in vladanja. Ilirske province: `ivljenje v franco-

ski dobi na Slovenskem. 

Dunajski kongres – zamisli o novi ureditvi Evrope. 

3 EVROPA V OBDOBJU 1815–1848 

Rast nacionalnih in osvobodilnih gibanj v Evropi in odpor proti turški nadoblasti na Balkanu. 

Širjenje industrializacije v Evropi: razvoj gospodarstva, `eleznice, razvoj trgovine, spremem-

be na pode`elju in nova agrotehnika; bistvene zna~ilnosti kapitalizma. 

@ivljenje razli~nih socialnih slojev v ~asu širjenja industrializacije. 

4 SLOVENCI V OBDOBJU 1815–1848 

Polo`aj Slovencev v Avstriji: gospodarstvo, dru`ba, kultura, umetnost. Narodna gibanja pri 

drugih ju`nih Slovanih: ilirsko gibanje, panslavizem. 

5 LETO 1848 V EVROPI IN PRI NAS 

Zahteve posameznih dru`benih slojev v revolucijah 1848. 

Revolucija v habsburški monarhiji: Slovenci in Zedinjena Slovenija. Pomen leta 1848 – dose`ki 

revolucionarjev v Evropi in pri nas; trajni pomen zemljiške odveze. 

6 EVROPA PO LETU 1848 

Industrializacija Evrope po letu 1850. Najpomembnejši znanstveni in tehni~ni izumi in njihov 

vpliv na gospodarstvo, promet, urbanizacijo, zdravstvo in na~in `ivljenja. Pove~evanje razlik v 

razvitosti med kontinenti. Politi~ne spremembe v Evropi: zdru`itev Nem~ije in Italije, dualizem. 

Nastajanje politi~nih strank v Evropi, postopno širjenje volilne pravice in uveljavljanje parla-

mentarne demokracije; socialna trenja in prodor socialne misli.
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7 SLOVENCI PO LETU 1848 

Slovenci v habsburški monarhiji: gospodarski razvoj (propadanje prevozništva, pode`elske 

trgovine in obrti, razvoj `eleznice, industrijska središ~a, “neslovenski kapital” in `ivljenjske 

razmere. ^italnice, tabori. 

8 SVET IN SLOVENCI NA PREHODU V 20. STOLETJE 

Nastanek novih svetovnih velesil (ZDA, Japonska). Boj za tr`iš~a in kolonije – imperializem, na-

cionalizem in pojavi nacionalne nestrpnosti. Nastanek politi~nih strank na Slovenskem. Krekov 

socialni program, reševanje nacionalne in socialne stiske. Umetnost in kultura pri Slovencih. 

Drugi ju`ni Slovani v tem obdobju: gospodarstvo, kultura. Jugoslovanska ideja. 

Balkanska zveza in posledice balkanskih vojn. 

3.1.4 Deveti razred (64 ur) 

1 PRVA SVETOVNA VOJNA 

Vzroki in povod za prvo svetovno vojno, tabor antante in tabor trozveze. 

Preobrat v prvi svetovni vojni leta 1917: revolucija in dr`avljanska vojna v Rusiji; vstop ZDA v 

vojno. @ivljenje med vojno in protivojno razpolo`enje v Evropi. Zlom osrednjih sil. 

2 SLOVENCI V PRVI SVETOVNI VOJNI 

Slovenci ob izbruhu vojne: Slovenci na frontah in doma, londonski pakt in vstop Italije v voj-

no; soška fronta. Nove politi~ne opredelitve (majniška deklaracija), deklaracijsko gibanje in 

odlo~itev za jugoslovansko dr`avo. 

3 SVET MED SVETOVNIMA VOJNAMA 

Posledice vojne. Pariška mirovna konferenca. Razvoj znanosti, tehnologije in gospodarstva. 

Tipi socialnih in politi~nih sistemov v Evropi (fašizem, stalinizem, nacizem; demokrati~ne obli-

ke vladavine, vmesni sistemi, ki vsebujejo elemente totalitarizma in demokracije; španska 

dr`avljanska vojna). 

Svetovna gospodarska kriza 1929–1931 in posledice gospodarske krize. ZDA in New Deal. Zu-

najevropske de`ele (Latinska Amerika, Kitajska, Japonska). 

@ivljenje med obema vojnama.
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4 SLOVENCI MED SVETOVNIMA VOJNAMA

Ustanovitev Dr`ave SHS, ustanovitev Kraljevine SHS. Vprašanje meja.

Koroški plebiscit; Rapallska mirovna pogodba.

Politi~ni polo`aj Slovencev v Kraljevini SHS (Jugoslaviji): vidovdanska ustava, slovensko–hr-

vaško nasprotovanje centralizmu, prizadevanja za avtonomijo. Notranjepoliti~ni razvoj Slo-

vencev v Jugoslaviji: gospodarski, socialni, znanstveni in kulturni razvoj; politi~ni tabori – na-

raš~anje napetosti v tridesetih letih.

Slovenci v zamejstvu: raznarodovanje in boj proti fašizmu v Italiji; koroški Slovenci v prvi av-

strijski republiki; porabski Slovenci.

5 DRUGA SVETOVNA VOJNA

Pakt Hitler–Stalin, za~etek vojne v Evropi. Veliki nemški uspehi 1939\40 in prvi nemški neus -

peh v vojni za Veliko Britanijo. Razširitev vojne: vojna na Balkanu, nemški napad na SZ, Atlant-

ska listina, vstop ZDA v vojno.

Odporniška gibanja v zasedeni Evropi. Preobrat v drugi svetovni vojni: zavezniško izkrcanje na 

Siciliji in kapitulacija Italije; sovjetski prodor proti zahodu; druga fronta. Zavezniške konference. 

Kapitulacija Nem~ije in Japonske (Hirošima, Nagasaki.)

6 SLOVENCI V ^ASU DRUGE SVETOVNE VOJNE

Okupacija in razkosanje Slovenije ter Jugoslavije. Politika meš~anskega tabora.

Osvobodilna fronta – nosilec aktivnega odpora proti okupatorju. Okupacijski sistemi in `ivlje-

nje Slovencev pod razli~nimi okupatorji.

Za~etek slovenskega partizanstva 1941. Razcepljenost Slovencev in posledice.

Vloga KP in njeni revolucionarni na~rti. Organizacija protirevolucionarnega tabora; kolabora-

cija, dr`avljanska vojna. Osvobojena ozemlja; dolomitska izjava; ko~evski zbor – odlo~itev sa-

mostojne suverene Slovenije za federativno jugoslavijo.

Drugo zasedanje AVNOJ-a. Sporazum Tito–Šubaši~. Meš~anski tabor ob koncu vojne. Porast 

partizanske vojske, osvoboditev slovenskega etni~nega ozemlja.

7 SVET PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

Posledice druge svetovne vojne: razdejanje, `rtve, `ivljenjski vsakdan, odnos zmagovalcev do 

pora`encev. Ustanovitev OZN.

Hladna vojna: spor med zavezniki in delitev Evrope na Vzhodno in Zahodno, boj med velesila-

ma za prevlado v svetu in krizna `ariš~a.

Popuš~anje napetosti med blokoma.

Dekolonizacija, neokolonializem, neuvrš~enost.
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Novi središ~i mo~i. Integracijski procesi v Evropi.

Zlom vzhodnega bloka.

Duhovni tokovi v drugi polovici 20. stoletja: skokovit razvoj znanosti, kulture in umetnosti.

8 SLOVENCI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

Slovenija ob koncu vojne: njene posledice in obnova; nova oblast ter odprava ve~strankar-

stva; povojno nasilje; gospodarstvo (agrarna reforma, nacionalizacija, petletka).

@ivljenje v povojnih letih.

Urejanje mejnih vprašanj; Jugoslavija med Vzhodom in Zahodom.

Polo`aj Slovenije v Jugoslaviji od za~etka petdesetih let do osamosvojitve: razlike v razvoju 

med republikami, gospodarske reforme, spori med republikami in federacijo; spremembe v 

na~inu `ivljenja (zahodni vpliv). 

Krizna osemdeseta leta in razpad Jugoslavije.

Osamosvojitev Slovenije in njeno mednarodno priznanje. 
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3.2 OPERATIVNI CILJI PREDMETA PO RAZREDIH 

3.2.1 Šesti razred 

1 OSTANKI PRETEKLOSTI (SPOZNAVAJMO ZGODOVINO)

Kaj u~i zgodovina in kako spoznavamo preteklost? 

Operativni cilji Pojmi Standard znanja

U~enec:
• ob slikovnem gradivu ugotavlja cilje pouka 

zgodovine
• spozna, da so zgodovinski viri sledi, ki jih je 

zapustilo  `ivljenje in dogajanje v preteklosti in 
da preteklost spoznavamo na temelju virov

• ob primerih, povezanih z zgodovino doma~e 
pokrajine , spozna, da med ustne zgodovinske 
vire sodi tudi “ljudsko izro~ilo” z zgodovinsko 
tematiko

• spozna, da je “ustno izro~ilo” sestavina ljud-
skega `ivljenja, vendar ustni viri sami zase ni-
so dovolj za ponazoritev kakega dogodka

• ob preprostih odlomkih besedil z zgodovinsko 
tematiko u~enec skuša ugotoviti, o katerih vred-
notah govori

• poizve, kdo se ukvarja z iskanjem in zbiranjem 
virov (materialnih, pisnih, ustnih) in našteje in-
stitucije, ki varujejo vire

• spoznava pomen ohranjanja in ~uvanja virov in 
se navaja tudi sam na zbiranje virov za lokalno 
zgodovino

• ob ~asovnem traku zna dolo~iti ~asovne enote 
(leto, desetletje, stoletje, tiso~letje, pr. Kr., po 
Kr., pr. n. {., po n. š.)

materialni, pisni, 
ustni viri prazgo-
dovina, stari, sred -
nji, novi vek, naj-
novejše obdobje, 
arheolog, arheolo-
gija, muzej, arhiv, 
video zapisi

U~enec:
• ve, da poznamo pisne, 

ustne in materialne vire 
(našteje nekaj virov)

• ve, da so viri razli~no 
zanesljivi 

• iz slikovnega gradiva spozna vrste pisav in raz-
li~na sredstva za pisanje (pisala, papirus, perga-
ment, papir)

• spoznava razliko med ro~no pisano in tiskano 
knjigo ter oceni prednosti tiska

• ve, kdo je bil avtor prve slovenske tiskane knjige 

papirus, glinasta 
ploš~ica, perga-
ment, papir

• ve, da so ljudje v pretek-
Iosti pisali z razli~nimi 
pisali in na razli~ne mate-
riale (kamen, glinaste 
ploš~ice, papirus, papir)

• zna opisati pomen odkrit-
ja tiska

Od prvih zapisov do tiskane knjige
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• našteje današnje vrste tiska in spoznava pozi-
tivne ter negativne vplive sodobnega spo -
ro~anja

• navede nekaj sodobnih 
na~inov sporo~anja 
(tisk, ra~unalnik, 
AV sredstva)

2 ^LOVEK USTVARJA, RAZMIŠLJA 

Gradbeništvo – arhitektura 

• ob ilustrativnem gradivu spoznava na~in grad-
nje bivališ~ v praskupnosti, antiki, srednjem 
veku in danes (krajevni primeri) ter razli~ne 
gradbene materiale

• spoznava razliko med kme~ko, mestno in sa-
kralno umetnostjo (na primerih krajevne arhi-
tekture)

• opiše gradnjo srednjeveškega gradu in pozna 
pomen gradnje obzidij

• ob slikovnem gradivu, delu na terenu ali v okvi-
ru kulturnih in naravoslovnih dni spozna po-
men ohranitve doma~e pokrajinske arhitekture

prazgodovinska 
hiša, svetiš~e, sa-
mostan

grad, kme~ka hiša, 
dvorec, meš~anska 
hiša

• ob slikovnem gradivu 
opiše  nekaj razli~nih ~lo-
vekovih domovanj (biva-
liš~)

Od preprostega izuma do industrijske revolucije 

• ob slikovnem gradivu opiše pomen kolesa 
(najpomem bnejše tehnološke iznajdbe starega 
veka) za razvoj razli~nih dejavnosti

• ob slikovnem gradivu in besedilu opiše delo-
vanje vodnega mlina

• spoznava, da so tehni~ne iznajdbe in drugi izu-
mi olajšali ~lovekovo delo ter spreminjali nje-
govo vsakdanje `ivljenje in se seznani z neka-
terimi ekološkimi posledicami

• ugotovi pomen uvajanja parnega stroja
• spozna pomen elektri~ne energije in uporabe 

nafte v vsakdanjem `ivljenju
• našteje prednosti in pomanjkljivosti ra~unalni-

kov (po lastnih izkušnjah)

kolo, vodni 
mlin, parni stroj, 
ra~unalnik

• našteje nekaj pomemb-
nejših iznajdb (izumov) 
od kolesa do ra~unalnika

• zna pojasniti vpliv izumov 
na spremembe v na~inu 
`ivljenja

3 ZA^ETKI ZNANOSTI

• našteje podro~ja, na katerih se je za~el razvoj 
znanosti v ~asu prvih visokih kultur

• ob besedilu in slikovnem gradivu opiše posto-
pek balzamiranja in spoznava razvoj medicine

• seznani se z za~etki astronomije in njenim po-
menom

mumificiranje, 
medicina , 
zvezdoslovj e, 
astronomija

• našteje znanosti, katerih 
razvoj se je pri~el v ~asu 
prvih “visokih kultur”
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• razlikuje vlogo dru`ine v razli~nih zgodovin-
skih obdobjih

• spoznava razli~en polo`aj `ensk v razli~nih ob-
dobjih in ~asih

• primerja `ivljenje kme~ke, meš~anske ali de-
lavske dru`ine neko~ in danes

• spoznava skrb za vzgojo in izobra`evanje otrok 
v antiki, srednjem ter novem veku

• spozna pomen pravil za `ivljenje v skupnosti

dru`ina, 
vzgoja

• s pomo~jo besedila 
opiše `ivljenje 
plemiške, kme~ke in 
meš~anske dru`ine

4 NA^IN @IVLJENJA

5 KULTURNA DEDIŠ^INA, ŠEGE IN NAVADE

• opredeli pojem kulturna dediš~ina
• spoznava delo etnologa
• ob slikovnem gradivu opiše zvrsti kulturne de-

diš~ine
• zbere podatke o doma~ih obrteh, ki so se 

ohranile do danes (npr. ~ipkarstvo, suha roba)
• ob besedilih spoznava ohranjene obi~aje in na-

vade ljudi
• opredeli pojem ljudska umetnost (glasba, 

knji`evnost)  in oceni pomen ohranjanja kultur-
ne dediš~ine

• opiše najbolj znane šege in navade v doma~i 
pokrajin i

• našteje nekaj jedi, ki so zna~ilne za doma~i 
kraj

kulturna dediš~ina, 
etnolog, 
doma~a obrt, 
ljudsk i godci

• navede nekaj obrti v do-
ma~i pokrajini in jih opiše

• opiše šege in navade v 
doma~em okolju

Utrjevanje in ponavljanje 5 ur
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3.2.2 Sedmi razred 

1 @IVLJENJE PRVIH ^LOVEŠKIH SKUPIN

Operativni cilji Pojmi Standard znanja 

• ponovi svoje znanje o pomenu materialnih vi-
rov za pridobivanje vedenj o ~lovekovem delu 
in `ivljenju v najstarejšem obdobju

• ugotavlja pomen odkritja ognja
• analizira slikovno gradivo in opiše razvoj orod-

ja in razli~nih dejavnosti vprazgodovinskih 
dobah 

• našteje razli~ne ve~je spremembe, ki jih pov-
zro~i uporaba kovin v vsakdanjem `ivljenju

• ob slikovnem gradivu ostankov materialne kul-
ture spozna `ivljenje v dru`benih skupnostih

• seznani se z za~etki verovanja in umetniških 
oblik izra`anja

• iz zgodovinskega zemljevida izpiše najve~ja 
prazgodovinska najdiš~a na Slovenskem in jih 
razporedi po obdobjih

ledena doba, 
kamen a doba, 
bronasta doba, 
`elezna doba, 
horda, rod, 
pleme, 
zasebna lastnina, 
po`igalništvo, 
Poto~ka zijalka, 
vaška situla, 
vra~, totem, 
Iliri, Kelti, arhe-
ološko najdiš~e

• zna našteti prazgodovin-
ske dobe

• s pomo~jo slikovnega 
gradiv a opiše razvoj 
orodja  in kako se je ~lo-
vek pre`ivljal v prazgodo-
vinskih dobah

• z zgodovinskega zemlje-
vida izpiše najve~ja pra-
zgodovinska najdiš~a na 
Slovenskem

2 NAJSTAREJŠE CIVILIZACIJE

• opiše pogoje za nastanek prvih visokih kultur
• ob zgodovinskem zemljevidu navede podro~ja

in reke, kjer so nastale prve visoke kulture 
(Egipt, Mezopotamija – Babilon, Fenicija, Izrael, 
Indija, Kitajska)

• ob slikovnem gradivu in odlomkih besedil pri-
merja polo`aj razli~nih socialnih skupin v Egiptu

• spozna nekatere ve~je dose`ke v znanosti in 
kulturi  ter zna~ilnosti verovanja

• se seznani z pojavom monoteizma in temeljni-
mi zna~ilnostmi judovske kulture

• pojasni pomen izuma pisave
• ob ~asovnem traku in zgodovinskem zemljevi-

du razvija sposobnost ~asovnih ter prostorskih 
predstav

namakalno polje-
delstvo, 
su`enj, koledar, fa-
raon, dru`beni 
sloj, piramida, 
podobopis, 
hieroglif, klinopis, 
~rkopis

• ob zemljevidu našteje ne-
kaj prvih “visokih kultur” 
in izpiše reke, ob katerih 
so nastale

• navede nekaj ve~jih do-
se`kov v znanosti in arhi-
tekturi

• pozna pomen izuma pisa-
ve za delovanje dr`avne 
organizacije in za ohran-
janje vednosti poznejšim 
rodovom

3 STARI GRKI

• pozna pomen kretske in mikenske kulture
• ob zemljevidu opiše zna~ilnosti grške pokraji-

ne, navede ve~ja grška plemena in ugotovi, ka-
tere pokrajine so poselila

• spozna, da so Grke, ki so `iveli v ve~ razli~nih 
polisih, povezovali skupni jezik, vera, kultura, 
šport, miti in trgovina)

Heleni, Grki, olimpia-
da, aristokracija, 
demokracija, akro-
pola, polis, špar-
tanska vzgoja, 
imperij, patriotizem, 
helenizem, antika

• ve, da so Grke, razdelje-
ne v ve~ polisov, povezo-
vali jezik, vera, kultura in 
olimpijske igre

• navede nekaj pomemb-
nejših dose`kov v umet-
nosti in znanosti
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• seznani se z zna~ilnostmi grške religije (mno-
goboštvo, prero~iš~a, miti)

• pozna pomen olimpijskih iger v `ivljenju Grkov in 
jih primerja z današnjimi

• na primeru Šparte in Aten spozna grško 
dru`bo ter opiše vsakdanje `ivljenje, šolanje in 
vzgojo otrok

• navede vzroke za izseljevanje Grkov v razli~ne 
predele Sredozemlja in na obale ^rnega morja

• ob ilustrativnem gradivu opiše grško-perzijske 
vojne in pomen skupnega boja Grkov za svo-
bodo

• spozna, da so po zmagi nad Perzijci postale 
Atene  vodilna demokrati~na grška dr`avica

• zna navesti, kdo je imel in kdo ni imel pravice 
odlo~ati  v atenski ljudski skupš~ini

• navede vzroke, ki so makedonski dr`avi omo -
go~ili, da si je podredila grške dr`avice; ob 
zgodovinskem zemljevidu opredeli ~as nastan-
ka dr`ave Aleksandra Velikega, njen obseg in 
pomen

• navede najpomembnejše dose`ke Grkov v zna-
nostih (matematika, medicina, zemljepis, zgo-
dovina)

• ob slikovnem gradivu spozna zna~ilne spome-
nike grške arhitekture in kiparstva

• ve, kdo je imel in kdo ni 
imel pravice odlo~ati v 
atenski ljudski skupš~ini

• ob zemljevidu opiše 
osvojitve  Aleksandra Veli-
kega

• ob zemljevidu spozna zna~ilnosti de`ele in naj-
starejše prebivalce Apeninskega polotoka ter 
opiše nastanek Rima

• seznani se z razli~nimi oblikami ureditve od re-
publike do cesarstva

• ob slikovnem gradivu in odlomkih besedil ter 
virov opiše `ivljenje razli~nih socialnih skupin

• ob ilustrativnem gradivu opiše `ivljenje 
su`njev in oceni pomen njihovega dela

• ob zemljevidu navede, do kod je segal rimski 
imperij na severu, jugu, zahodu in na vzhodu v 
~asu najve~jega vzpona (2. stoletje n.š.)

• spozna vlogo rimske vojske pri gradnji cest in 
romanizaciji

• ugotovi bistvene vzroke krize in propada imperija
• se seznani z nastankom krš~anstva (Jezus Kri-

stus) in njegovim širjenjem (apostoli, misionarji)

konzul, ljudski 
tribun, veto, 
patricij, senat, 
cesar, imperij, pro-
vinca, soci-
alna skupina, 
romanizacija, 
biblija, sveto 
pismo, Cerkev, 
Emona, Celea, 
Petovio

• opiše `ivljenje razli~nih 
socialnih skupin v ~asu 
rimske republike

• s pomo~jo zemljevida zna 
opisati najve~ji obseg im-
perija

• ob slikovnem gradivu 
našteje ve~ja najdiš~a 
rimskega obdobja pri nas 
in v temeljnih potezah 
opiše rimski gospodarski 
in kulturni vpliv

• opiše ~as nastanka 
krš~anst va

• na ~asovnem traku razbe-
re ~as (stoletje), v kate-
rem je propadel zahodno-

4 RIMSKA SVETOVNA DR@AVA
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• ob ilustrativnem gradivu spozna socialne in 
eti~ne temelje krš~anstva

• opiše polo`aj in vlogo krš~anstva v rimski 
dru`bi

• ob slikovnem gradivu spoznava zna~ilnosti 
rimske arhitekture in kiparstva

• primerja rimsko kulturo z grško in ugotavlja raz-
like (npr. v gradbeništvu)

• navede ve~je dose`ke Rimljanov v znanosti 
(pravo, zgodovinopisje, medicina)

• v bistvenih potezah spozna razvoj naših krajev 
v rimskem obdobju

  rimski imperij

• pozna bistvene vzroke velikih selitev ljudstev, 
na zgodovinskem zemljevidu razbere premike 
Germanov in Slovanov

• ob zgodovinskem zemljevidu ugotovi, da je 
frankovska dr`ava v ~asu Karla Velikega osvo-
jila velik del Evrope in spozna, da je mo~no 
vpliva la na njen razvoj

• spoznava zna~ilnosti fevdalne dru`be, kulturo 
in vlogo Cerkve po razpadu zahodnega rimskega 
imperija

• ob zgodovinskem zemljevidu navede ozemlja, 
ki so jih osvojili Arabci

• ob slikovnem gradivu in besedilih spoznava 
tesno  povezanost kulturnega razvoja z razli~ni mi 
verstvi

fevdalizem, 
tla~an\podlo`-
 nik, fevd, urbar, 
tlaka, 
samostan, 
katoli ška 
Cerkev, 
pravoslavna 
Cerkev, islam, 
koran, d`amija

• pozna bistvene vzroke 
velikih selitev ljudstev

• pozna temeljne 
zna~ilnosti fevdalne 
dru`be

•  ob zemljevidu razbere 
najve~ji obseg frankov-
ske dr`ave

5 EVROPA PO RAZPADU ZAHODNORIMSKEGA IMPERIJA

6.1 EVROPSKI SREDNJI VEK

• ob zgodovinskem zemljevidu navede ve~je 
evropske dr`ave v tem ~asu

• spoznava gospodarske, dru`bene in kulturne 
spremembe v evropskem in nacionalnem pro-
storu med 11. in 15. stoletjem

• opiše nastanek in razvoj srednjeveških mest in 
`ivljenje meš~anov

• pozna in zna opredeliti pojem denarnega gos-
podarstva

• ob slikovnem gradivu in odlomkih besedil spo-
znava polo`aj in vsakdanje `ivljenje kmetov 
vlogo srednjeveških gradov in podobe iz `ivlje-
nja na gradu

• seznani se z kulturo razli~nih socialnih slojev v 
visokem srednjem veku v mestih, vaseh in na 
gradovih ter vlogo samostanov kot `ariš~ kul-
turnega `ivljenja

mesto, trg, ceh, 
geto, banka, 
meš~an , mestne 
pravice, 
romanika, 
gotika, viteštvo, 
turnir, ljudska kul-
tura, univerza

• opiše nastanek in razvoj 
srednjeveških mest

• primerja `ivljenje na gra-
dovih, v vaseh in mestih 
(polo`aj, prehrana, izo-
bra`enost)
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6.2 SLOVENCI V SREDNJEM VEKU

• ob zemljevidu opiše naseljevanje prednikov 
Slovence v v Vzhodne Alpe

• navede dogodke, ki so vplivali na nastanek in 
propad Karantanije in Spodnje Panonije

• ve, da se je s prevlado krš~anstva, ki se je širi-
lo iz Salzburga in Ogleja, ozemlje Karantanije 
vklju~ilo v zahodnoevropski civilizacijski pro-
stor

• spozna, kako so se oblikovale slovenske zgo-
dovinske de`ele in jih zna našteti (ob zemlje-
vidu)

• seznani se s širjenjem habsburške oblasti na 
Slovensko in ob zgodovinskem zemljevidu na-
vede zgodovinske de`ele, ki so bile od za~etka 
16. stoletja pod habsburško oblastjo, Benetka-
mi in Ogrsko

• pojasni pojem kolonizacija, navede vzroke in 
posledice srednjeveške agrarne kolonizacije 
na Slovenskem

• opiše nastanek in razvoj mest ter `ivljenje 
meš~anov na Slovenskem

• ob slikovnem gradivu spoznava kulturne spo-
menike

Karantanija, kne`ji 
kamen, 
ustoli~evanje, 
kosez, Bri`inski 
spomeniki, 
Konstant in in 
Metod, 
kolonizacij a, 
zgodovinske 
de`ele: 
Kranjska, 
Koroška, Štajer-
ska, Goriška, 
celjski grofJe

• s pomo~jo zemljevida 
opiše naseljevanje pred-
nikov Slovencev v Vzhod-
ne Alpe

• navede dogodke, ki so 
vplivali na nastanek in na 
propad Karantanije

• našteje slovenske zgo-
dovinske de`ele

• ve, katere slovenske 
de`ele so bile pod obla-
stjo Habsbur`anov

• navede posledice sred-
njeveške agrarne koloni-
zacije

6.3 JU@NI SLOVANI IN TURŠKO PRODIRANJE V EVROPO

• ob tematski karti spoznava obseg in temeljne 
zna~ilnosti balkanskih dr`av

• pozna bistvene vzroke za propad balkanskih 
dr`av 

• navede posledice turškega prodiranja na Bal-
kan

• spoznava `ivljenje in organizacijo obrambe v 
~asu turških vpadov na Slovensko

Vojna krajina, 
uskok, jani~ar, 
krvni davek, 
tabor, grmada

• pozna nekaj bistvenih 
vzrokov propada dr`av na 
Balkanskem polotoku in 
opiše posledice

• ve, da je bilo tudi sloven-
sko ozemlje izpostavljeno 
turškim vpadom in opiše 
razli~ne na~ine obrambe 
in obveš~anja (tabor, Voj-
na krajina, ognjeni tele-
fon)

Utrjevanje in ponavljanje 9 ur
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3.2.3 Osmi razred (70 ur)

1 EVROPA IN SVET OD 15. DO 18. STOLETJA

1.1 ODKRITJA ^EZMORSKIH DE@EL

Operativni cilji Pojmi Standard znanja

U~enec:
• spoznava in primerja izobra`enost posamez-

nih slojev prebivalstva ob prehodu v novi vek
• ve za obstoj ameriških visokih kultur predko-

lumbovskega obdobja
• ob zgodovinski karti ugotovi obmo~ja, ki so 

bila Evropejcem znana `e pred odkritji 
~ezmorskih de`el in navede pogoje in vzroke 
za geografska odkritja

• ob prosojnici in slikovnem gradivu pojasni ter 
poka`e popotovanja pomorš~akov, ki so od-
krivali nove celine

• ugotovi posledice (pozitivne in negativne) od-
kritij za novi svet in za Evropo

stari svet, novi 
svet, misijonar, 
kolonializem, trgo-
vina s ~rnim bla-
gom (su`nji)

• pozna vzroke, ki so pri-
peljali do odkritja 
~ezmorskih de`el

• opiše pomen odkritij no-
vih de`el za Evropo

• na izbranem primeru 
opiše popotovanja naj -
bolj znanih raziskovalcev

1.2 HUMANIZEM IN RENESANSA

• ob delih renesan~nih umetnikov pojasni bistvo 
humanisti~ne in renesan~ne umetnosti ter zna-
nosti

• spoznava najpomembnejše renesan~ne spo-
menike na Slovenskem

• ovrednoti pomen tiska in vlogo tiskane knjige 
pri širjenju novih idej

humanizem, 
renesansa

• navede nekaj bistvenih 
zna~ilnosti humanisti~ne 
in renesan~ne miselnosti

1.3 REFORMACIJA V EVROPI IN NA SLOVENSKEM

• spoznava razmere, ki so spro`ile reformacijo
• navede najpomembnejše reformatorje in njiho-

ve ideje
• na zemljevidu razbere razširjenost reformacije
• spozna slovenske reformatorje in njihova dela
• ovrednoti pomen reformacije za slovenski kul-

turni in narodni razvoj
• ugotovi vzroke za protireformacijo v Evropi in 

slovenskih de`elah ter sklepa o posledicah

reformacija,
protestantizem,
protireformacija
Luther, Trubar

• opiše pomen reformacije 
za slovenski kulturni pro-
stor

• zna našteti slovenske re-
formatorje in njihova dela

1.4 KME^KI UPORI

• ob odlomkih besedil ugotovi vzroke kme~kih 
uporov

• spozna najpomembnejše kme~ke upore na 
Slovenskem

• pozna bistvene zahteve upornikov
• navede posledice neuspehov kme~kih uporov 

za delo in `ivljenje kmetov

upor\punt, 
stara pravda

• navede najve~je kme~ke 
upore na Slovenskem

• pozna bistvene zahteve 
kme~kih upornikov (npr. 
vseslovenskega kme~ke-
ga upora)
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1.5 GOSPODARSKI RAZVOJ V EVROPI OD 16. DO KONCA 18. STOLETJA

• opiše nove oblike proizvodnje in napredek v 
tr govini in prometu

• ob statisti~nih podatkih spozna rast in padec 
števila prebivalstva in v bistvenih potezah 
opiše spremembe v na~inu `ivljenja

• primerja `ivljenje kmeta in meš~ana v 18. sto-
letju (higiena, prehrana, polo`aj otrok)

• spozna vzroke za za~etek industrijske revoluci-
je v Angliji

• pozna najve~je izume (iznajdbe) in tehni~-
ne pridobitve prve industrijske revolucije

• ob tematski karti našteje gospodarske, kultur-
ne in znanstvene dose`ke v Evropi in na Slo-
venskem

zalo`ništvo, manu-
faktura, fu`ina, 
industrijska revolu-
cija, kapital

• opiše nove oblike pro-
izvodnje (zalo`ništvo in 
manufaktura) in napredek 
v trgovini ter prometu

• ve, v katerem stoletju se 
je za~ela prva industrijska 
revolucija in našteje naj-
ve~je izume, ki pomenijo 
njen za~etek v Angliji

1.6 ABSOLUTIZEM V 17. IN 18. STOLETJU

• navede glavne zna~ilnosti absolutisti~ne vla-
davine

• ob ilustrativnem gradivu se seznanja z zna~il-
nostmi baroka

• spozna bistvene ideje razsvetljenstva in nave-
de pomembnejše predstavnike

• spozna, da so nekateri vladarji sprejeli posa-
mezna razsvetljenska spoznanja

• spozna cilje, dose`ke in pomen reform Marije 
Terezije in Jo`efa II.

• oceni pomen uvedbe šolske obveznosti
• ovrednoti pomen narodnega prebujenja na 

Slovenskem in poimenuje vidne slovenske raz-
svetljence (Linhart, Vodnik, Zois)

absolutizem, raz-
svetljeni 
absolutizem, tole-
ranca, kataster, 
šolska obveznost, 
reforma, Zoisov 
krog (mecen), ba-
rok

• opiše nekaj glavnih 
zna~iln osti  absolutizma

• spozna bistvene ideje 
razsvetljenstva

• navede reforme Marije 
Terezije in Jo`efa II., ki so 
pomembne za kmete in 
za razvoj šolstva

2 EVROPA IN SVET NA PREHODU V 19. STOLETJE

• navede vzroke za ameriško osvobodilno vojno 
in spozna njen pomen za razvoj ZDA

• opiše `ivljenje in razmere v Franciji pred revolu-
cijo ter navede bistvene vzroke za na-
raš~anje nezadovoljstva

• prebere izbrane ~lene Deklaracije o ~lovekovih 
pravicah in izpiše bistvene ideje

• spozna ve~je dose`ke in spremembe, nastale 
med revolucijo

• pozna glavne vzroke in posledice napoleon-
skih vojn

• na zgodovinskem zemljevidu razbere, kaj so 
obsegale Ilirske province in spozna ve~je 
kulturne dose`ke na Slovenskem v tem ~asu

ameriška osvobo-
dilna vojna, 
Deklaracija o 
neodvisnosti, 
ustava, parla-
ment, 
Deklaracija o 
~lovekovih pra-
vicah, narodna 
skupš~ina, Ilirske 
province, Sveta 
aliansa

• našteje bistvene vzroke 
za francosko revolucijo

• pozna pomen idej Dekla-
racije o ~lovekovih pravi-
cah

• s pomo~jo zemljevida 
našteje ozemeljske spre-
membe po dunajskem 
kongresu
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• primerja zemljevid Evrope leta 1812 z zemljevi-
dom iz 1815 in zapiše ugotovitve o ve~jih oze-
meljskih spremembah ter opiše zamisli dunaj-
skega kongresa o ureditvi Evrope

3 EVROPA V OBDOBJU 1815–1848

• našteje bistvene svoboš~ine in pravice, ki jih je 
zahtevalo liberalno meš~anstvo po dunajskem 
kongresu

• na zgodovinskem zemljevidu poiš~e de`ele, kjer 
je prišlo do vstaj in revolucij ter de`ele, kjer je 
izbruhnil protiturški odpor

• ob zemljevidu predstavi postopno širjenje indu-
strializacije v Evropi in njen vpliv na `ivljenje ter 
delo razli~nih dru`benih slojev

• spozna spremembe na pode`elju

meš~anstvo\
bur`oazija,
proletarec, stavka,
liberalen\liberalec

• opiše vpliv industrializa-
cije na `ivljenje razli~nih 
dru`benih slojev

4 SLOVENCI V OBDOBJU 1815–1848

• opiše spremembe v gospodarskem razvoju v 
Avstriji in na Slovenskem v prvi polovici 19. 
stoletja

• spozna pomen delovanja Bleiweisovega in 
Prešernovega kroga

• spoznava glavna narodna gibanja pri drugih 
ju`nih Slovanih, zlasti še ilirsko gibanje

narodna zavest,
ilirizem

• opiše pomen delovanja 
J. Bleiweisa in Prešerno-
vega kroga

5 LETO 1848 V EVROPI IN PRI NAS

• ob zgodovinskem zemljevidu ugotovi, kje je 
prišlo do revolucij leta 1848

• primerja zahteve posameznih dru`benih slojev 
v revoluciji 1848

• oceni pomen revolucije 1848 v Evropi in pri nas
• pojasni zahteve narodnega programa Zedinje-

na Slovenija in pozna pomen zemljiške odveze

Zedinjena Sloveni-
ja, pomlad naro-
dov, zemljiška 
odveza

• pozna vzroke revolucij v 
letu 1848

• pozna zahteve programa 
Zedinjena Slovenija

6 EVROPA PO LETU 1848

• spoznava bistvene zna~ilnosti in glavne dose-
`ke industrializacije po letu 1850 (najpomemb-
nejše znanstvene in tehni~ne izume dru-
ge industrijske revolucije) ter opiše njihov 
vpliv na `ivljenje

• izpostavi vlogo `eleznice za razvoj in spremi-
njanje `ivljenja v krajih ob njej

dualizem,
pariška komuna,
barikada, interna-
cionala, 
sindikat, 
humanitarna 
organizacija (RK)

• navede najve~je zanstve-
ne in tehni~ne izume dru-
ge industrijske revolucije

• opiše pozitivne in nega-
tivne posledice za `ivlje-
nje ljudi

• pojasni pojem dualizem 



27

• ob slikovnem gradivu in besedilih opiše posle-
dice industrijske revolucije (bliš~ in bedo v in-
dustrijskih mestih, propadanje pode`elja)

• preu~i zgodovinski zemljevid Evrope konec 19· 
stoletja in izpiše imena novih dr`av, ki so ta-
krat v Evropi nastale

• spozna pomen zdru`itve Nem~ije in Italije ter 
pojasni pojem dualizem

• ob zemljevidu navede imena de`el, ki so bile 
po uvedbi dualizma v okviru Avstrije oz. Ogr-
ske

• spozna podobo dru`ine v 19. stoletju (kme~ke, 
obrtniške, meš~anske), otroštvo in vzgojo

• oceni pomen širjenja volilne pravice konec 19· 
stoletja in se seznani s pojmom politi~na 
stranka

• pozna bistvo razmer, ki so pripeljale do na-
stanka pariške komune in razume uveljavljanje 
socialne misli

7 SLOVENCI PO LETU 1848

• pozna pomen odprave absolutizma v Avstriji 
za narodno, politi~no in kulturno delo

• ob slikovnem gradivu in besedilih opiše vlogo 
Slomška, ~italnic ter mno`i~nih taborskih gibanj

• ob tematskem zgodovinskem zemljevidu ugo-
tavlja napredek v industrializaciji in širjenju 
`eleznic na Slovenskem, obenem pa tudi za-
ostajanje za razvitejšimi predeli Avstrije

• opiše vzroke in posledice propadanja kmetov 
in obrtnikov ter poizkuse reševanja socialne 
stiske (J. E. Krek)

~italnica, taborsko 
gibanje, 
oderuštvo, 
izseljevanje, 
krš~anski sociali-
zem

• ve za pomen ~italnic in 
taborskega gibanja

• opiše vzroke in posledice 
propadanja slovenskih 
kmetij v drugi polovici 19. 
stoletja

8 SVET IN SLOVENCI NA PREHODU V 20. STOLETJE

• navede nove svetovne velesile konec 19. stolet-
ja v zunajevropskem prostoru

• preu~i zgodovinski zemljevid Evropska eks-
panzija in izpiše najve~je kolonialne dr`ave 
konec 19. stoletja

• spozna, da so razvite dr`ave tekmovale za 
tr`iš~ a in kolonije in sklepa o posledicah

• ob virih in slikovnem gradivu opiše gospodar-
ski, etni~ni, kulturni in politi~ni razvoj na Sl0-
venskem

• našteje tri slovenske politi~ne stranke, nastale 
konec 19. stoletja in opiše njihov odnos do na-
rodnega vprašanja

krizno `ariš~e, ger -
manizacija, triali-
zem, jugoslovan-
ska misel, aneksija

• s pomo~jo zgodovinske-
ga zemljevida našteje 
najve~je kolonialne 
dr`ave ob koncu 19. sto-
letja

• ob izbranih odlomkih be -
sedil in ilustrativnega 
gradiva opiše glavne 
zna~ilnosti gospodarske-
ga in kulturnega razvoja 
na Slovenskem

• navede dr`ave, katerih 
interesi so se najbolj
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• ovrednoti pomen uveljavljanja slovenš~ine v 
kulturi in znanosti ter izve, da je bil polo`aj 
slovenš~ine v posameznih zgodovinskih 
de`elah zelo razli~en

• spozna, zakaj se je proti koncu 19. stoletja kre-
pila jugoslovanska misel

• ozna~i razmere na Balkanu konec 19. in v 
za~etku 20. stoletja in ve, zakaj je bil Balkan 
stalno krizno `ariš~e, za katerega se je uvelja-
vil izraz “sod~ek smodnika” (interesi velesil, 
berlinski kongres, aneksija Bosne)

kri`ali na Balkanskem polo -
toku

Utrjevanje in ponavljanje 7 ur
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3.2.4 Deveti razred

1 PRVA SVETOVNA VOJNA

Operativni cilji Pojmi Standard znanja

U~enec
• pozna bistvene vzroke in povod za prvo sve-

tovno vojno
• na zgodovinskem zemljevidu zna razbrati veli-

ka bojiš~a in poimenovati nasprotna tabora
• ob slikovnem gradivu in virih spozna ter opiše 

vpliv vojne na `ivljenje ljudi (`ensk, otrok, vo-
jakov)

• opiše spremembe v Rusiji, ki so nastale z revo-
lucionarnim prevratom in pojasni, kako so se 
kazali odmevi oktobrske revolucije v Evropi

• opiše pomen vstopa ZDA v vojno na strani an-
tante

svetovna vojna, 
antanta, cent-
ralne sile, 
pozicijska vojna, 
oktobrska revolu-
cija, kapitulacija

• navede bistvene vzroke 
in povod za prvo svetov-
no vojno

• na zgodovinskem zemlje-
vidu zna razbrati velika 
bojiš~a in poimenovati 
nasprotna tabora

2 SLOVENCI V PRVI SVETOVNI VOJNI

• oceni polo`aj Slovencev ob za~etku prve sve-
tovne vojne

• ob viru pojasni usodne posledice londonskega 
sporazuma in italijanskega vstopa v prvo sve-
tovno vojno

• ob zemljevidu spozna potek in pomen soške 
fronte za Slovence

• iz odlomkov virov razbere glavne vsebinske raz-
like med Majniško in Krfsko deklaracijo

• vrednoti te`nje deklaracijskega gibanja in po-
jasni nastanek Dr`ave SHS

• razlikuje pojma Dr`ava Slovencev, Hrvatov in 
Srbov ter Kraljevina Srbov, Hrvatov in Sloven-
cev

soška fronta,
Majniška deklara-
cija,
Krfska
deklaracija,
Dr`ava SHS,
Kraljevina SHS

• opiše polo`aj Slovencev 
med prvo svetovno vojno

• ob zemljevidu poka`e po-
tek soške fronte (odprtje, 
~as trajanja)

• iz besedila Majniške de-
klaracije razbere bistvo 
zahteve po ve~ji samo-
stojnosti

3 SVET MED SVETOVNIMA VOJNAMA

• opiše socialne in demografske posledice prve 
svetovne vojne

• pozna mirovne pogoje premagani Nem~iji in 
sklepa o virih novih konfliktov

• primerja karto Evrope pred vojno in po njej ter 
izpiše novo nastale dr`ave

• spozna vlogo Društva narodov
• iz slikovnega gradiva razbere najve~je dose`ke 

znanosti, kulture in tehnologije, ki so odlo~ilno 
vplivali na gospodarski razvoj in vsakdanje `iv-
ljenje

mirovna konfe-
renca, Društvo
narodov, fašizem,
stalinizem, naci-
zem, totalitarizem,
gospodarska kriza,
New Deal, LF,
dr`avljanska vojna

• navede ve~je ozemeljske 
spremembe po razpadu 
habsburške monarhije 
(nove meje, nove dr`ave)

• navede dr`ave, v katerih so 
se uveljavili totalitarni re`imi 
in opiše njihove zna~ilnosti

• opiše razmere, ki so 
spro`ile svetovno gospo-
darsko krizo 1929 in 
navede posledice
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• opiše razmere, ki so omogo~ile nastanek in 
uveljavitev totalitarnih re`imov v Evropi

• ob slikovnem gradivu in virih opisuje velike 
`ivljenjske stiske ljudi v totalitarnih sistemih 
ter obra~unavanje z nasprotniki

• opiše razmere, ki so spro`ite svetovno gospo-
darsko krizo, prav tako posledice

• ve, da je Ljudska fronta oblika povezovanja 
protifašisti~nih skupin; pozna vzroke in posle-
dice oboro`enega spopada med Španci ter vlo-
go Slovencev v španski dr`avljanski vojni

4 SLOVENCI MED SVETOVNIMA VOJNAMA

• pojasni, zakaj in kdaj se je Dr`ava SHS zdru`ila 
s Srbijo v Kraljevino SHS

• spoznava prizadevanja za naše meje, ob 
odlomkih besedil ugotavlja vlogo generala 
Rudolfa Maistra

• ob zemljevidu poka`e potek zahodne meje po 
Rapallski pogodbi

• pozna posledice mirovnih pogodb za sloven-
sko etni~no ozemlje

• našteje gospodarske, kulturne, verske in 
etni~ne raznolikosti Kraljevine SHS

• primerja obdobje parlamentarnega vladanja 
z obdobjem diktature in razlo`i razlike

• ob slikovnem gradivu in besedilih opiše razme re 
v kmetijstvu ter industriji na Slovenskem 
(`ivljenjske stiske malega ~loveka, posebej 
še v ~asu velikih kriz)

• pozna stališ~a vodilnih slovenskih politi~nih 
strank do dr`avne ureditve, socialnih problemov 
in narodnega vprašanja

• ovrednoti pomen slovenskih kulturnih in znan-
stvenih institucij

• opiše polo`aj slovenske narodne manjšine v 
Italiji, Avstriji in na Mad`arskem ter razume ra-
 zli~na prizadevanja za ohranitev narodne sa-
mobitnosti

plebiscit, Rapall-
ska pogodba,
centralizem,
šestojanuarska
diktatura, avtono-
mija, slovenska
univerza,
SAZU, TIGR

• pozna vlogo Rudolfa Mai-
stra

• navede posledice mirov-
nih pogodb za naše 
etni~no ozemlje

• ob slikovnem gradivu 
opiše polo`aj zamejskih 
Slovencev

• našteje ve~je šolske, 
znanstvene in kulturne 
pridobitve Slovencev

5 DRUGA SVETOVNA VOJNA

• ob zgodovinskem zemljevidu opiše fašisti~no 
in nacisti~no agresijo pred izbruhom druge 
svetovne vojne (priklju~itve tujih ozemelj, 
ni~enje samostojnih dr`av)

• navede najbolj znane pogodbe o sodelovanju 
med fašisti~nimi in nacisti~nimi dr`avami;

os Rim–Berlin–To-
kio, sporazum Hi-
tler–Stalin, Atlant-
ska listina, proti-
fašisti~na zveza, 
druga fronta,

• ob zgodovinskem zem-
ljevidu navede ve~ja 
ozemlja (de`ele), ki so jih 
zasedle fašisti~ne dr`ave 
`e pred izbruhom svetov-
ne vojne
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  njihove glavne cilje
• oceni vzroke in posledice t. i. politike 

popuš~anja zahodnih demokrati~nih dr`av 
fašisti~nim in nacisti~nim agresijam ter posle-
dice pakta Hitler–Stalin

• preu~i zgodovinski zemljevid in opiše rezultate 
vojne v obdobju 1939 do 1941

• spozna pomen Atlantske listine pri povezova-
nju dr`av protifašisti~ne koalicije

• ob zemljevidu navede glavna vojaška bojiš~a 
in ve, kdaj in kje je prišlo do preobrata v vojni

• ob ilustrativnem gradivu opiše zna~ilnosti in 
posledice totalne vojne

• ovrednoti pomen sklepov zavezniških konfe-
renc v Teheranu, na Jalti in Potsdamu za povoj-
no ureditev sveta

• seznani se z vzroki in cilji odporniških gibanj v 
Evropi

odpor, holokavst 
(genocid), kolabo-
racija

• opiše bistvene vzroke za 
izbruh druge svetovne 
vojne

• ve, kje in v katerem letu 
je prišlo do preobrata v 
poteku vojne

• navede glavne sklepe 
konference na Jalti

6 SLOVENCI V ^ASU DRUGE SVETOVNE VOJNE

• ob zgodovinskem zemljevidu ugotovi, kako je 
bila Slovenija razdeljena med okupatorje

• ob slikovnem gradivu in virih opiše `ivljenje 
pod razli~nimi okupatorji ter spoznava oblike 
hudih pritiskov

• spozna organiziranost in vlogo OF ter odnose 
med ustanovnimi skupinami

• spozna dejstva, ki so spro`ila naraš~anje na-
petosti in spopad med Slovenci

• se seznani z vlogo KP in njenimi revolucionar-
nimi na~rti

• ob zgodovinskem zemljevidu poka`e nastaja-
nje osvobojenih ozemelj v posameznih letih 
vojne

• opiše odnos zaveznikov do osvobodilnega gi-
banja (partizanskega gibanja) in nove oblasti v 
Jugoslaviji

• na temelju sklepov ko~evskega zbora in ~rno-
meljskega zasedanja SNOS spozna nastajanje 
slovenske dr`avnosti

• opiše delovanje meš~anskega tabora ob koncu 
vojne

• oceni pomen zadnjih bojev za našo severno in 
zahodno mejo

OF, Ljubljanska po -
krajina, vaške 
stra`e, AVNOJ, 
Dolomitska izjava, 
SNOS, vojaška mi -
sija

• ob zgodovinskem zem-
ljevidu opiše razdelitev 
Slovenije med okupatorje

• spozna vlogo OF
• ob slikovnem gradivu 

opiše `ivljenje pod raz -
li~nimi okupatorji in na-
vede oblike nasilja v do-
ma~em kraju

• navede dejstva, ki so 
spro`ila naraš~anje nape-
tosti in spopad med Slo-
venci

• pozna pomen SNOS za 
za~etke slovenske dr`av-
nosti med drugo svetov-
no vojno
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7 SVET PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

• ob statisti~nih podatkih in drugih virih infor-
macij spozna posledice druge svetovne vojne 
ter odnos zmagovalcev do pora`encev

• pozna vlogo OZN
• spozna bistvene vzroke za spor med prejšnjimi 

zavezniki v vojni in za delitev Evrope na “Vzho-
dno” in “Zahodno”

• navede ve~ja krizna `ariš~a v Evropi in svetu 
ter na konkretnem primeru spozna posledice 
blokovske delitve sveta

• opiše `ivljenje v petdesetih letih
• navede glavne vzroke in cilje gospodarskega 

ter politi~nega povezovanja na Zahodu in na 
Vzhodu

• pojasni pojma dekolonizacija in neokoloniali-
zem

• zna pojasniti cilje in pomen povezovanja t. i. 
tretjega sveta (gibanje neuvrš~enih)

• opiše skokoviti razvoj znanosti in tehnike ter 
njun vpliv na `ivljenje po drugi svetovni vojni

• opiše razmere in navede dejavnike, ki so pri-
peljali do popuš~anja napetosti med velesila-
ma

• na primeru Nem~ije in Japonske pojasni pojem 
“gospodarski ~ude`”

• spozna vzroke za naraš~anje zadol`enosti in 
revš~ine ter našteje najbolj zadol`ene dr`ave

• v dnevnem ~asopisju poiš~e primere pozitivnih 
in negativnih vidikov hitrega razvoja tehnike za 
dru`bo, posameznika in okolje

• seznani se s posledicami zloma socializma v 
Vzhodni Evropi

hladna vojna,
“`elezna zavesa”,
NATO, OZN, SEV,
Varšavska zveza,
informbiro, ne-
uvrš~enost, po-
trošniška dru`ba,
dekolonizacija,
neokolonializem,
EGS, EFTA, EU,
perestrojka, Gor-
ba~ov, varovanje
~lovekovega
okolja

• spozna posledice druge 
svetovne vojne

• opiše naloge OZN
• navede ve~ja krizna 

`ariš~a v petdesetih in 
šestdesetih letih v Evropi 
in v svetu po drugi sve-
tovni vojni

• navede cilje gospodar-
skega povezovanja na Za-
hodu

• navede nekaj primerov iz 
svojega okolja o vplivu 
razvoja znanosti in tehni-
ke na vsakdanje `ivljenje

• na konkretnem primeru 
opiše vzroke za revš~ino 
v tretjem svetu

• ve, kdaj in zakaj je propa-
del socializem v vzhod-
nem bloku

8 SLOVENCI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

• seznani se z nastankom nove oblasti, odpravo 
ve~strankarstva in povojnim nasiljem (zunaj-
so dni poboji, sodni procesi)

• navede bistvene zna~ilnosti obnove, cilje in re-
zultate agrarne reforme in nacionalizacije v Ju-
goslaviji

• spoznava `ivljenje v prvih povojnih letih (po-
manjkanje, preskrba in prehrana)

• opiše problem urejanja mejnih vprašanj, pri-
merja problematiko naših meja po prvi in drugi 
svetovni vojni ter zapiše ugotovitve (meja z 
Italijo in Avstrijo)

agrarna reforma, 
nacionalizacija, 
kolektivizacija 
julijska krajina, 
STO, cona A, cona 
B, DEMOS

• pozna oblikovanje slo-
venske zahodne meje

• opiše polo`aj Slovencev v 
Jugoslaviji

• ob slikovnem gradivu 
opiše `ivljenje v 50. in 
60. letih

• navede glavne vzroke za 
propad Jugoslavije

• opiše osamosvojitev Slo-
venije (~as, vloga DE-
MOS-a)
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• seznani se z vzroki in posledicami spora s SZ 
ter za uvedbo samoupravljanja

• spoznava `ivljenje v 50. in 60. letih na Sloven-
skem (`ivljenjski standard, napredek)

• navede vzroke za poglabljanje nasprotij med 
republikami in federacijo ter za razpad Jugo-
slavije

• pozna glavne vzroke za razpad Jugoslavije
• se seznani s problemi prehoda iz enostrankar-

skega v ve~strankarski sistem
• opiše osamosvojitev Slovenije in prizadevanja 

za mednarodno priznanje

Utrjevanje in ponavljanje 10 ur
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4 SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA

Z metodi~nega vidika naj u~itelj pri na~rtovanju dela upošteva aktivne oblike in metode dela, 

ki u~ence motivirajo in jih uvajajo v samostojno delo z zgodovinskim zemljevidom, viri, slikov-

nim gradivom, u~benikom in drugo poljudno strokovno literaturo. Tako uvajamo u~ence tudi 

v metodologijo dela in jih usposabljamo za samostojno delo in za samoizobra`evanje. Opera-

tivni u~ni cilji nakazujejo uresni~evanje na~ela zavestne aktivnosti u~enca v pridobivanju no-

vih informacij, njihovem poglabljanju in širjenju. Pouk, kjer se uveljavljajo metode samostoj-

nega dela, usposablja u~ence za bodo~e reševanje dilem in problemov v poklicni dejavnosti 

in v `ivljenjskih situacijah, obenem pa tak pristop u~ence motivira.

Za sodoben pouk zgodovine so velikega pomena tudi zgodovinske ekskurzije, terensko delo, 

obiski muzejev in to tako za pridobivanje novih informacij, kot tudi za razvijanje pravilnega od-

nosa do vrednotenja in ohranjanja kulturne dediš~ine.

Zaradi individualnih razlik med u~enci glede na u~no storilnost in interese pri rednem pouku 

uporabljamo pestro kombinacijo razli~nih oblik in metod dela.

U~ni cilji in vsebine so sicer zaradi logi~ne nadgradnje razporejeni kronološko progresivno, ven -

dar lahko u~itelj pri aktualnih temah upošteva tudi monografski na~in, kar pomeni, da izbrano 

temo ali problem obdela celostno. Pri tem je zelo pomembno, da so zgodovinska spoznanja 

aktualizirana, saj s tem u~ence usposabljamo za dru`beno orientacijo v sodobnem svetu.

Metode dela z zgodovinskim zemljevidom, besedilom, slikovnim gradivom in grafi~nimi prika-

zi morajo biti sestavni del vseh treh faz u~nega procesa, to je faze u~enja in pou~evanja, po-

navljanja in utrjevanja ter preverjanja znanja in ocenjevanja. Zelo pomembno je, da si u~enec 

sproti oblikuje ob~utek zmo`nosti in ob~utek, da je rezultat uspešnosti le kon~ni del njegove-

ga prizadevanja v procesu u~enja. Zato mora vsak u~enec imeti dovolj prilo`nosti, da tudi sam 

preverja svoje znanje in pri aktivnih metodah dela dobi povratno informacijo o napakah ter su-

gestijo, kako jih odpraviti. Ob ve~ aktivnih oblikah dela, kjer bodo u~enci preizkušali in urili 

svoje znanje ter veš~ine (ob danih kriterijih) in ga primerjali s posredovanim rezultatom dane 

naloge, bo ve~ spodbudnega vzdušja ter manj obremenjenosti s strahom pred oceno.

V fazi preverjanja in ocenjevanja je poleg temeljnih znanj (prepoznati, obnoviti, opisati zgodo-

vinske dogodke, dogajanja in pojave) potrebno razvijati tudi sposobnosti in veš~ine, pri tem pa 

je potrebno upoštevati individualne razlike. Elementi preverjanja in ocenjevanja znanja so:
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Sporo~anje:

– povedati pridobljene informacije (znanje) v ustni, pisni ali grafi~ni obliki;

– razumeti smisel sporo~ila (u~iteljeve razlage, teksta);

– razvijati sposobnost\spretnost lo~evanja bistvenih informacij od nebistvenih o dolo~enem 

zgodovinskem dogodku ali dogajanju;

– v ustnem ali pisnem sporo~ilu o zgodovinskem dogodku pravilno uporabiti temeljno termi-

nologijo;

– zbrati iz razli~nih u~nih pripomo~kov (zemljevid, besedilo, slika) informacije o dolo~enem 

zgodovinskem dogajanju, jih povezati v logi~no celoto (na preprosti ravni) in o njih ustno ali 

pisno poro~ati;

– razvijati dojemljivost za vrednote.

Sposobnost ~asovnih in prostorskih zgodovinskih predstav:

– zbrati in urediti podatke o dolo~enem zgodovinskem obdobju ali dogodku v pravilnem 

~asovn em zaporedju;

– poiskati so~asne zgodovinske dogodke in pojave v dolo~enem obdobju;

– orientirati se na zgodovinskem zemljevidu;

– razbrati sporo~ilo, ki ga posreduje tematski zemljevid o dogajanjih in prostoru;

– spoznavati in sklepati, da sveta, v katerem `ivimo ne moremo primerjati z `ivljenjem v ~lo-

veški preteklosti.

Zgodovinsko mišljenje:

– razlikovati vzroke in posledice zgodovinskih dogajanj;

– primerjati enakorodne pojave ali dogodke in zapisati podobnosti ter posebnosti;

– na temelju `e pridobljenih zgodovinskih vedenj o dolo~enih pojavih povedati svoje mnenje 

o pomenu konkretnega dogodka;

– razlikovati sporo~ena zgodovinska dejstva od osebnih mnenj ali stališ~ (tudi primeri).

4.1 Medpredmetne povezave

• Slovenš~ina

Zgodovinska dejstva, pojave in procese pri pouku zgodovine prika`emo tudi z poljudnoznan-

stvenimi, pa tudi umetniški odlomki zgodovinske narave, saj po`ivljajo in osvetljujejo zgodo-

vinsko snov. Pouk zgodovine se pri obravnavi preteklih zgodovinskih dogodkov in tedanjih 

vrednot smiselno povezuje z vedenji, pridobljenimi pri materinš~ini.
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• Šolska knji`nica 

U~itelj zgodovine naj dolo~ene vsebine izvede v povezavi s šolskim knji`ni~arjem. Z izbrani-

mi vsebinami knji`ni~no informacijskih znanj skupaj oblikujeta informacijsko pismenega 

u~enca, ki bo sposoben pridobiti, izbrati, ovrednotiti, uporabiti in predstaviti informacije v 

knji`nici in v informacijskih virih drugih institucij, npr. v arhivu, muzeju.

• Glasbena vzgoja

Pri obravnavi u~nih tem o ̀ ivljenjskem vsakdanjiku in kulturnih dose`kih v razli~nih zgodovinskih 

obdobjih se pouk zgodovine povezuje z glasbeno vzgojo.

• Likovni in tehni~ni pouk pri projektnem delu v razli~nih oblikah dejavnosti (kro`ki, razisko-

valne naloge, druge šolske dejavnosti).

• Zemljepis

Tesnejše in ~asovno povezovanje z vsebinami iz zemljepisa je še zlasti priporo~ljivo pri nasled-

njih zgodovinskih temah:

– širjenje osmanske dr`ave na Balkanski polotok in Srednje Podonavje (7. r.), korelacija z 

geografsko temo – narodnostna in politi~na pestrost Balkanskega polotoka danes (7. r.);

– etni~na podoba Evrope po selitvah ljudstev (7. r.) z zemljepisno temo – jezikovne in verske 

skupine v Srednji ter Zahodni Evropi (7. r.);

– odkritja “~ezmorskih de`el” (8. r.) z zemljepisno temo Severna Amerika – prebivalstvo, izvor 

imena Latinska Amerika (8. r.);

– kolonializem (8. r.) z zemljepisno temo Afrika – priseljevanje belega prebivalstva; gospodar-

stvo (8. r.);

– Slovenci po drugi svetovni vojni – gospodarska in socialna u~na vsebina (agrarna reforma, na-

cionalizacija, industrializacija 9. r.) z zemljepisno temo Gospodarstvo Slovenije danes 9. r.);

– zamejski Slovenci (9. r.) z zemljepisno temo Prebivalstvo Slovenije (9. r.).
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5 KATALOG ZNANJA

5.1 TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI 
5.1 ZNANJA PO RAZREDIH

5.1.1 Šesti razred

Temeljni standard Klju~ne teme Minimalni standard

U~enec zna:
• našteti vrste zgodovinskih virov in pojasniti 

njiho v pomen za objektivno spoznavanje zgo-
dovinskih dogajanj

• razlikovati materialne, pisne in ustne vire
• v pravilnem kronološkem zaporedju navesti 

velika  zgodovinska obdobja
• pravilno uporabljati ~asovne enote: desetletje, 

stoletje, tiso~letje pr. n. š. oz. pr. Kr.)
• iz zgodovinskega besedila izluš~iti bistvene in-

formacije

• našteti razli~na sredstva za pisanje v razli~nih 
zgodovinskih obdobjih

• ozna~iti pomen tiskane knjige
• ob slikovnem gradivu primerjati vrste bivališ~ 

v preteklosti z današnjimi
• razlo`iti pomen iznajdbe kolesa v razli~nih de-

javnostih
• primerjati vlogo dru`ine v razli~nih zgodovin-

skih obdobjih

• opredeliti razli~ne zvrsti kulturne dediš~ine
• opredeliti pojem kulturna dediš~ina
• opisati ohranjene šege in obi~aje v doma~i po-

krajini

Kako spoznavamo 
preteklost?

Zgodovinski ~as in 
prostor.

Od prvih zapisov 
do tiskane knjige.

^lovek ustvarja in 
razmišlja.

Iz `ivljenja ljudi.

Kulturna 
dediš~ina, 
šege in navade.

• našteti vrste virov (ustni, 
materialni, pisni)

• povedati, zakaj so viri 
pomembni za vedenje o 
preteklosti

• navesti velika zgodo-
vinska obdobja

• pravilno uporabiti ~asov-
ne enote: desetletje, sto-
letje, tiso~letje

• s pomo~jo navodil po-
iskati glavne informacije 
na zgodovinski karti

• ob slikovnem gradivu na-
šteti razli~na sredstva za 
pisanje v preteklosti

• našteti nekaj razli~nih 
bivališ~

• ob slikovnem gradivu 
opisati   delovanje vodne-
ga kolesa

• opisati otroštvo na vasi in 
v mestu (v preteklosti)

• našteti ohranjene stare 
obrti

• opisati star obi~aj
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5.1.2 Sedmi razred

@IVLJENJE PRVIH ^LOVEŠKIH SKUPIN

Temeljni standard Klju~ne teme Minimalni standard

U~enec zna:
• našteti prazgodovinske dobe
• ob slikovnem gradivu prepoznati in opisati 

glavne pridobitve in razli~ne dejavnosti v pra-
zgodovinskih dobah (ogenj, prvo poljedelstvo, 
`ivinoreja, obrt …)

• na zgodovinskem zemljevidu poiskati najve~ja 
prazgodovinska najdiš~a na Slovenskem v po-
sameznih prazgodovinskih dobah

@ivljenje v obdobju 
prazgodovine.

U~enec zna:
• našteti velike prazgodo-

vinske dobe
• ob zgodovinskem zemlje-

vidu navesti najbolj zna-
na arheološka najdiš~a 
na Slovenskem (Betalov 
Spodmol, Poto~ka zijaI-
ka, Va~e, najbli`je arheo-
loško najdiš~e v doma~i 
pokrajini)

NAJSTAREJŠE CIVILIZACIJE

• ob slikovnem gradivu našteti in opisati po-
membnejše gradbene dose`ke “visokih kultur”

• navesti vzroke za nastanek in razvoj pisave
• našteti dejavnosti, kjer je bilo potrebno znanje 

matematike

Kulturna dediš~ina 
“najstarejših civili-
zacij”.

• ob slikovnem gradivu 
prepozna tipi~ne gradbe-
ne spomenike prvih viso-
kih kultur

STARI GRKI IN RIMSKA SVETOVNA DR@AVA

• na zgodovinskem zemljevidu razbrati ve~ja 
grška  plemena (Jonci, Ahajci, Dorci)

• povedati, da so stari Grki `iveli v ve~ mestnih 
dr`avicah in da so jih povezovali skupni jezik, 
pisava, vera, olimpijske igre)

• ob slikovnem gradivu razlikovati sloge v grški 
arhitekturi

• poznati pomen in zna~ilnosti grškega gleda-
liš~a

• navesti grške dose`ke v matematiki in geografiji
• opisati za~etke zgodovinske znanosti
• navesti, kdo je imel in kdo ni imel pravice 

odlo~ati v atenski ljudski skupš~ini
• opredeliti meje rimskega imperija (na severu, 

zahodu in jugu) v 2. stoletju n. š., ko je bil Rim 
na višku mo~i

• ozna~iti vlogo rimske vojske v mirnem ~asu 
(gradnja cest, mostov, mest …)

• navesti glavne posledice stalnih vojn za rimske 
kmete, vojsko in dr`avo ozna~iti vlogo rimske voj-
ske v mirnem ~asu (gradnja cest, mostov, mest …)

Gr~ija, de`ela 
mestnih dr`avic 
(polis).

Dose`ki grške kul-
ture.

Rimski imperij (ob-
seg in `ivljenje).

• povedati, da so Grki `iveli 
v ve~ dr`avicah in našteti 
nekaj povezovalnih prvin

• ob slikovnem gradivu pre-
poznati in našteti nekaj pri-
merov grškega gradbe-
ništva

• ob odlomku zgodovinske-
ga besedila navesti, kdo je 
v Atenah imel pravico 
odlo~ati v ljudski skupš~ini

• ob zgodovinskem zem-
ljevidu opisati obseg rim-
skega imperija v Evropi, 
ko je bil na višku vzpona

• ob slikovnem gradivu 
opisati polo`aj su`njev

• pomo~jo zemljevida na-
vesti ~as propada zahod-
nega rimskega cesarstva
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• opisati `ivljenje in delo su`njev v rimski dr`avi
• navesti glavne vzroke za razpad in propad rim-

skega cesarstva
• navesti ~as širjenja rimske nadoblasti
• pojasniti pomen našega ozemlja za Rimljane in 

njihov vpliv na napredek v prometu in obrti
• primerjati verovanje Grkov in Rimljanov in ugo-

toviti glavne podobnosti
• ob slikovnem gradivu našteti dose`ke rimske 

arhitekture in oceniti njeno uporabnost v vsak-
danjem `ivljenju

• našteti ve~je grške in rimske zgodovinopisce
• navesti vzroke za razvoj rimskega prava in 

opisati pomen pravnih pravil za odnose med 
ljudmi

• pojasniti pojem romanizacija
• opredeliti ~as za~etka krš~anstva in odnos 

Rima do nove vere, pojasniti pomen miIanskega 
edikta leta 313 za uveljavljanje krš~anske vere

• navesti osnovne zna~ilnosti (nauka) zgodnjega 
krš~anstva

Naši kraji v rimski 
dobi.

Rimska kultura in 
njena razširjenost.

Krš~anstvo

• navesti najbolj znane 
spomenike rimske dobe 
na Slovenskem

• ob slikovnem gradivu (tu-
di na primerih iz krajevne 
zgodovine) navesti rim-
ske gradbene dose`ke, 
pomembne za vsakdanje 
`ivljenje

• opredeliti ~as pojava 
krš~anstva

EVROPA PO RAZPADU RIMSKEGA IMPERIJA

• navesti glavne vzroke preseljevanja ljudstev in 
ob zemljevidu opisati premike Germanov in 
Slovanov

• ob zemljevidu pojasniti novo politi~no in 
etni~no podobo Evrope (navesti nove velike si-
le – frankovska dr`ava, Bizanc in arabska 
dr`ava)

Nova podoba 
Evrope.

• navesti glavne vzroke in 
posledice velikih selitev 
ljudstev

• na zemljevidu razbrati 
najve~ji obseg fran-
kovske dr`ave

EVROPSKI SREDNJI VEK

• ob slikovnem gradivu opisati nastanek sred-
njeveških mest

• opisati `ivljenje kmetov (na~in obdelave zem-
lje\na triletno kolobarjenje, bivališ~a, prehra-
na, bremena)

• navesti vlogo gradov v srednjem veku
• ob besedilu opisati vsakdanje `ivljenje in delo 

meš~anov in pomen pravil mestnega statuta

Srednjeveška me-
sta.
@ivljenje v mestu 
in na pode`elju.

• ob slikovnem gradivu 
opisati nastanek srednje-
veških mest

• ob slikovnem gradivu in 
odlomkih poljudnih bese-
dil opisati polo`aj podlo`-
nika

• s pomo~jo zemljevida razlo`iti naseljevanje 
Slovanov na Balkan in v Alpe (~as, potek)

• razlo`iti vzroke in pomen nastanka Samove 
plemenske zveze

Naselitev v vzho-
dne Alpe

• s pomo~jo zemljevida opi-
sati naselitev prednikov 
Slovencev v Vzhodne Alpe

SLOVENCI V SREDNJEM VEKU
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• opredeliti ~as nastanka Karantanije
• pojasniti okoliš~ine, ki so povzro~ile postopno 

izgubo karantanske samostojnosti
• navesti cerkvena središ~a, iz katerih se je širilo 

krš~anstvo med prednike Slovencev
• poimenovati grška misionarja, ki sta zaslu`na 

za slovansko pismenstvo

• poimenovati slovenske zgodovinske de`ele
• ob poljudnem zgodovinskem besedilu pojasni-

ti pomen celjskih grofov
• razlo`iti širjenje habsburške oblasti na sloven-

skem ozemlju
• ob zgodovinski karti navesti de`ele, ki so bile 

pod habsburško oblastjo, Benetkami in Ogrsko
• povedati, do kdaj je trajala habsburška nado-

blast na Slovenskem
• razlo`iti pojem kolonizacija in pojasniti vzroke 

ter posledice srednjeveške kolonizacije na Slo-
venskem

• uporabiti tematsko zgodovinsko karto in nave-
sti ~as nastajanja mest na Slovenskem

• ob slikovnem gradivu prepoznati tipi~ne sred-
njeveške spomenike na Slovenskem

• ob odlomkih besedil opisati pomen samosta-
nov za gospodarski in kulturni razvoj

Slovenske 
zgodovinske 
de`ele

Srednjeveška 
agrarna koloni-
zacija

Kultura

• opredeliti ~as nastanka 
Karantanije

• navesti zgodovinske do-
godke, ki so vplivali na 
propad Karantanije

• navesti cerkvena sre-
diš~a, pomembna za šir -
jenje krš~anstva med 
prednike Slovencev

• poimenovati grška mi-
sionarja, ki sta zaslu`na 
za slovansko pismenstvo

• poimenovati slovenske 
zgodovinske de`ele

• ob zgodovinski karti na-
vesti slovenske zgodovin-
ske de`ele, ki so bile od 
za~etka 16. stoletja pod 
habsburško oblastjo

• navesti gospodarske in 
etni~ne posledice agrarne 
kolonizacije na Sloven-
skem

• navesti vzroke za nasta-
janje mest na Sloven-
skem (trgovina, obrt, 
obramba)

• ob slikovnem gradivu 
našteti najpomembnejše 
srednjeveške spomenike 
pri nas
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5.1.3 Osmi razred

EVROPA MED 15. IN 18. STOLETJEM

Temeljni standard Klju~ne teme Minimalni standard

• na nemi karti ozna~iti podro~ja sveta, ki so bila 
Evropi znana `e pred odkritji ~ezmorskih de`el

• navesti vzroke za iskanje novih poti v Indijo v 
drugi polovici 15. stoletja

• navesti izume, ki so omogo~ili dolge plovbe po 
oceanih in s tem odkritja Evropi do tedaj ne-
znanih de`el

• iz besedila razbrati dose`ke indijanskih visokih 
“predkolumbovskih kultur”

• razlo`iti pozitivne in negativne posledice odkri-
tij ~ezmorskih de`el za novo odkrite de`ele in 
de`ele, ki so odkrivale novi svet

• opisati današnji polo`aj Indijancev

Odkrivanje 
~ezmorskih de`el 
med 15. in 18. sto-
letjem.

• navesti vzroke “velikih 
geografskih odkritij”

• navesti pomen odkritij 
~ezmorskih de`el za Evro-
po

• pojasniti pojem trgovina 
s ~rnimi su`nji

• našteti najpomembnejše reforme M. Terezije in Jo-
`efa II., zlasti še tiste, ki so pomembne za kmete

Reforme Marije 
Terezije in Jo`efa II.

• oceniti pomen uvedbe 
šolske obveznosti

REFORMACIJA IN PROTIREFORMACIJA

• našteti najpomembnejše reformatorje
• iz besedila razbrati glavne ideje reformatorjev 

(Luther, Trubar, Dalmatin)
• ob zgodovinski karti ugotoviti razširjenost re-

formacije in spremenjeno versko podobo Evro-
pe po kon~anih verskih vojnah

• opisati pomen Trubarjevega delovanja za Slo-
vence

• našteti pomembne slovenske protestante in 
njihova dela

Reformacija v Ev-
ropi in na Sloven-
skem.

• navesti vzroke za pojav 
reformacije

• opisati pomen Trubarja 
za Slovence

KME^KI UPORI NA SLOVENSKEM

• ob zemljevidu ugotoviti razširjenost kme~kih 
uporov in navesti v pravilnem kronološkem za-
poredju najve~je slovenske kme~ke upore

• ob tekstu pojasniti zahteve kme~kih puntarjev
• ob slikovnem gradivu primerjati opremljenost 

kme~ke in plemiške vojske in izluš~iti vzroke 
za kme~ke poraze

Kme~ki upori. • navesti ve~je kme~ke 
upore na Slovenskem

• pojasniti pojem “stara 
pravda”

RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM – TEREZIJANSKE IN JO@EFINSKE REFORME 
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• iz odlomka zgodovinskega besedila razbrati 
cilje in pomen delovanja ~italnic

• ob zgodovinskem zemljevidu navesti slovenske 
de`ele, ki so bile po uvedbi dualizma vklju~ene 
v avstrijsko polovico monarhije ter poimenovati 
pokrajino, ki je ostala v okviru Ogrske

• ob zemljevidu (Tabori na Slovenskem) pojasni-
ti razširjenost taborov, ugotoviti, v katerih 
de`elah  je bilo najve~ taborov ter pojasniti, za-
kaj prav tam

• iz odlomka poljudno zgodovinskega besedila 
razbrati polo`aj kmetov in obrtnikov po letu 
1848 in navesti vzroke ter posledice njihovega 
propadanja

^italnice in tabori.

Propadanje kme -
tov in obrtnikov.

• opredeliti pomen ~italnic 
in taborov

• opisati vzroke in posledi-
ce propadanja kmetov pri 
nas

• opisati posledice in pomen razsvetljenih reform 
(šolska reforma)

• opisati spremembe v po -
lo`aju kmetov po refor-
mah

ZGODNJI KAPITALIZEM

• pojasniti uveljavljanje novih oblik proizvodnje 
(zalo`ništvo, manufaktura)

• navesti spremembe na pode`elju med 15. in 
18. stoletjem (nove poljš~ine, novi socialni slo-
ji, vinogradništvo, ~ebelarstvo) na Slovenskem

Zgodnji kapitali-
zem.

• razlo`iti pojma zalo`-
ni{tvo in manufaktura

INDUSTRIJSKI REVOLUCIJI

• navesti najve~je izume in iznajdbe prve in 
druge industrijske revolucije

• ob tabeli (U^) pojasniti rast proizvodnje v 
Angliji in navesti, kaj je Angliji omogo~ilo, da je 
postala prva industrijska sila na svetu

• razlo`iti dru`bene posledice industrializacije

Industrijska revo-
lucija.

• navesti najve~je izume in 
iznajdbe prve in druge in-
dustrijske revolucije

• pojasniti pojem “indu-
strijska revolucija”

SLOVENCI V PRVI POLOVICI 19. STOLETJA 

• primerjati prizadevanja in delovanje Prešerno-
vega in Bleiweisovega kroga

• navesti zahteve kmetov v revolucionarnem le-
tu 1848

• razlo`iti pomen zemljiške odveze za kme~ko 
prebivalstvo

• pojasniti zahteve programa Zedinjena Sloveni-
ja in njegov vpliv na narodno gibanje v drugi 
polovici 19. in v za~etku 20. stoletja

Slovenci pred le-
tom 1848.
Slovenci v letu 
1848.

• opisati delovanje Blei-
weisovega in Pre{erno-
vega kroga

• pojasniti pojem “zemlji-
{ka odveza”

• navesti glavne zahteve 
programa “Zedinjena Slo-
venija”

SLOVENCI V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA
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• ob odlomku iz Krekovega kme~kega programa 
(Z^) opisati glavne cilje reševanja socialne sti-
ske

• opisati polo`aj delavcev in njihova prizadeva-
nja za boljše delovne in `ivljenjske pogoje

• navesti slovenski zgodovinski de`eli, kjer je bil 
ob koncu 19. stoletja najve~ji nemški pritisk 
(Koroška, Štajerska)

• poimenovati tri velike politi~ne stranke na Slo-
venskem konec 19. stoletja

• navesti glavne razloge za utrjevanje prepri-
~anja o sodelovanju z drugimi ju`noslovanski-
mi narodi (“jugoslovanska misel”)

Slovenci ob preho-
du v 20. stoletje.

• našteti stranke, ki so de -
lovale na Slovenskem 
konec 19. stoletja
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5.1.4 Deveti razred

PRVA SVETOVNA VOJNA

• navesti in pojasniti glavne vzroke za izbruh 
2. svetovne vojne

• navesti glavne dr`ave tabora “sil osi” in bistvo 
njihovih dogovorov v t. i. Trojni pogodbi

• na zemljevidu ozna~iti ozemlja, ki so jih zased -
le Nem~ija, Italija in Japonska `e pred izbru-
hom 2. svetovne vojne

• navesti posledice sporazuma Hitler–Stalin in 
datu m za~etka 2. svetovne vojne

• navesti tri vodilne dr`ave protifašisti~ne koali-
cije in poimenovati dokument, s katerim se je

Vzroki in izbruh 
2. svetovne vojne.

Protifašisti~na 
koalicija.

• navesti glavne vzroke in 
posledice 2. svetovne 
vojne

• poimenovati nasprotna 
tabora in njune vodilne 
dr`ave

Temeljni standard Klju~ne teme Minimalni standard

• navesti glavne vzroke in povod za izbruh vojne 
svetovnih razse`nosti

• ob zgodovinskem zemljevidu navesti dr`ave 
antan tnega tabora in dr`ave tabora centralnih 
sil

• poznati vzroke in posledice vstopa Italije v voj-
no na strani antantnih sil

• ob slikovnem gradivu in besedilu opisati po-
sledice vojne za `ivljenje civilnega prebivalstva

• analizirati odlomek (Z^) in pojasniti vsebino 
Majniške deklaracije

• opredeliti ~as nastanka Dr`ave Slovencev, Hr-
vatov in Srbov in ob zemljevidu navesti ozem-
lja, ki jih je ta dr`ava zajemala;

• razlikovati pojma Dr`ava Slovencev, Hrvatov in 
Srbov ter Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

• oceniti pomen vojaških prizadevanj za severno 
mejo (Maister, Malgaj, Lavri~)

• poznati posledice mirovnih pogodb po prvi 
svetovni vojni za slovensko etni~no ozemlje

Vzroki za prvo sve-
tovno vojno in vo-
jaška tabora.

@ivljenje med 
vojno.
Majniška deklara-
cija, nastanek
Dr`ave SHS.

Prizadevanja za 
naše meje po 1. 
svetovni vojni

• navesti glavne vzroke in 
povod za izbruh prve sve-
tovne vojne

• pravilno poimenovati 
nasprotna tabora

• poznati soško fronto (od-
prtje, ~as trajanja)

• poznati bistvo zahteve 
Majniške deklaracije

• ob zemljevidu opredeliti 
nastanek Dr`ave SHS in 
Kraljevine SHS

• poznati posledice mirov-
nih pogodb za naše etni~-
no ozemlje

SVET MED SVETOVNIMA VOJNAMA

• našteti totalitarne re`ime (fašizem, nacizem in 
stalinizem)

• primerjati razmere, ki so omogo~ile vzpon 
fašizma v Italiji in nacizma v Nem~iji

• opisati glavne zna~ilnosti treh totalitarnih sis-
temov)

• našteti totalitarne siste-
me med svetovnima 
vojnama

DRUGA SVETOVNA VOJNA
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  oblikovala
• navesti glavna dolo~ila Atlantske listine
• navesti bojiš~a in leto vojnega preobrata
• navesti glavne sklepe konferenc v Teheranu in 

na Jalti

SLOVENCI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO

• razlo`iti razdelitev Slovenije med okupatorje 
(ob zemljevidu)

• primerjati nemški in italijanski okupacijski 
re`im

• opisati vlogo in organizacijo OF in njej nasprot-
nega tabora

• navesti glavne sklepe drugega zasedanja AV-
NOJ (zlasti o priklju~itvi Slovenskega primorja) 
in ~rnomeljskega zasedanja

Razkosanje Slove-
nije in okupatorski 
re`imi.

• ob zemljevidu navesti, 
katere de`ele (pokrajine), 
so zasedli posamezni 
okupatorji

• navesti in pojasniti oblike 
okupatorjevega nasilja

SVET PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

• razlo`iti glavne vzroke nesoglasij med velesila-
ma SZ in ZDA, ki so privedla do hladne vojne in 
delitve Evrope ter sveta po t. i. “`elezni zavesi”

• navesti tri velika krizna `ariš~a v Evropi po dru-
gi svetovni vojni ter pojasniti, kdaj in kako so 
se rešila

• razlo`iti razliko med kolonializmom in neoko-
lonializmom

• razlo`iti pojem dekolonializacija in nastanek 
“tretjega sveta”

• pojasniti pojem “popuš~anje napetosti”

Hladna vojna. • navesti nekaj zna~ilnosti 
obdobja hladne vojne

• razlo`iti pojem dekoloni-
zacija

SLOVENCI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

• ob zemljevidu in odlomkih besedil opisati prob-
lem urejanja mejnih vprašanj po 2. svetovni vojni

• poznati oblikovanje slovenske zahodne meje 
(meje z Italijo)

• ob slikovnem gradivu opisati `ivljenje v prvih 
povojnih letih

• pojasniti pojma agrarna reforma in nacionali-
zacija

• navesti dogodke, ki so vplivali na uvedbo sa-
moupravljanja

• opisati poskus dr`avne decentralizacije in de-
mokratizacije v 50. in 60. letih

• ob ilustrativnem gradivu navesti spremembe v 
na~inu `ivljenja (zahodni vpliv, `ivljenjski stan-
dard …)

Mejna vprašanja.

@ivljenje v povoj-
nih letih.

Polo`aj Slovenije v 
Jugoslaviji od 
za~etka 
50. let do osa-
mosvojitve.

• poznati oblikovanje slo-
venske zahodne meje 
(meje z Italijo)

• ob slikovnem gradivu 
opisati `ivljenje v prvih 
povojnih letih

• navesti nekaj primerov 
dviga `ivljenjskega stan-
darda

• navesti glavne vzroke za 
razpad Jugoslavije
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• navesti glavne vzroke krize Jugoslavije v 80. le-
tih in vzroke njenega razpada

• opisati osamosvojitev Slovenije (~as, vloga DE-
MOS, ve~strankarstvo, mednarodno priznanje)

Osamosvojitev 
Slovenije.

• opisati osamosvojitev Slo- 
venije (~as, vloga DEMOS-a)

Pomen kratic: Z^ – zgodovinska ~itanka; U^ – u~benik.
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5.2 TEMELJNI STANDARDI ZNANJA OB
5.2 ZAKLJUČKU POUČEVANJA PREDMETA

U~enec: 

• ve, da zgodovino spoznavamo na temelju virov;

• navede velika zgodovinska obdobja v pravilnem kronološkem zaporedju in jih pravilno po-

imenuje (uporabi ustrezno zgodovinsko terminologijo);

• zna razbrati temeljne informacije iz tematskih zgodovinskih kart in poiskati bistvene infor-

macije v preprostih zgodovinskih ali poljudnih besedilih;

• zna ob slikovnem gradivu navesti in opisati nekaj razli~nih bivališ~ v preteklosti in danes;

• pozna pomen in vlogo dru`ine v razli~nih zgodovinskih obdobjih;

• zna opisati ohranjene šege in obi~aje v doma~i pokrajini;

• pozna nekaj bistvenih dose`kov civilizacij starega veka (visoke kulture – za~etek znanosti, 

pisave, zna~ilnosti gradbeništva Gr~ije – kulturni vpliv, gledališ~e, atenska demokracija, Rim 

– obseg v Evropi, kje sta tekli severna in zahodna meja, ko je bila rimska dr`ava na višku 

mo~i gradnja cest, vodovodov kulturni vpliv – romanizacija, latinski jezik);

• pozna temeljne informacije o nastanku in širjenju krš~anstva ter ve, da od 11. stoletja obsta-

jata vzhodna (pravoslavna) in zahodna (rimskokatoliška) Cerkev ter opredeli njuno sti~iš~e 

v današnji Evropi;

• ob zgodovinskem zemljevidu obrazlo`i novo (etni~no in politi~no) podobo Evrope po razpa-

du rimskega imperija;

• ob zgodovinskem zemljevidu opiše naseljevanje prednikov Slovencev (pradomovina in na-

seljevanje Slovanov) v vzhodne Alpe, nastanek in propad Karantanije;

• našteje slovenske zgodovinske de`ele in ve, da je bilo slovensko ozemlje od konca 14. sto-

letja razdeljeno med Avstrijo, Beneško republiko in Ogrsko;

• opiše ̀ ivljenje na pode`elju (zemljiškem gospostvu) – obdelovanje zemlje, polo`aj podlo`ni-

kov – v visokem srednjem veku in glavne vzroke za kme~ke upore (kaj je pomenila zahteva 

po “stari pravdi”);

• pozna vzroke in posledice geografskih odkritij za novoodkrite de`ele ter de`ele, ki so odkri-

vale novi svet;

• opiše zna~ilnosti in pomen oblik zgodnjekapitalisti~ne proizvodnje (fu`inarstvo in manufak-

ture); 

• ve, da se je v 16. in 17. stoletju znova spremenila verska podoba Evrope;

 (reformacija, osmanski prodor) ob tematski zgodovinski karti pojasni, katere evropske
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 de`ele so (po kon~ani protireformaciji) protestantske, katoliške in pravoslavne ter kje se je 

razširil islam;

• pozna reforme Marije Terezije in Jo`efa II., ki so pomembne za polo`aj kmetov in za razvoj 

šolstva;

• ve, da so bile v ~asu ameriške osvobodilne vojne (Deklaracija o neodvisnosti) in velike fran-

coske revolucije (Deklaracija o ~lovekovih pravicah) prvi~ zapisane pomembne pravice ~lo-

veka ter dr`avljana in da so se v praksi zelo po~asi uresni~evale;

• navede najve~je izume in pridobitve prve ter druge industrijske revolucije in opiše njihov 

pomen;

• pozna najpomembnejša dogajanja iz slovenskega narodnega gibanja v 19· stoletju (Blei-

weisov in Prešernov krog, Zedinjena Slovenija ~italnice in taborsko gibanje, trializem);

• ob zgodovinskem zemljevidu pojasni novo kolonialno ekspanzijo in navede najve~je kolo-

nialne imperije ob koncu 19. stoletja;

• pozna glavne vzroke, povod in posledice prve svetovne vojne; opiše vzroke za odprtje soške

fronte in njene posledice za Slovence;

• pozna temeljne podatke o nastanku Dr`ave SHS in Kraljevine SHS, ovrednoti vlogo vojaških

prizadevanj (Maister, Malgaj, Lavri~) za severno mejo ter navede posledice razmejitev po 

prvi svetovni vojni za slovensko etni~no ozemlje;

• navede totalitarne re`ime v Evropi v 20. stoletju in opiše njihove zna~ilnosti;

• opiše svetovno gospodarsko krizo (vzroke, posledice, na~in reševanja);

• navede glavne dr`ave nasprotnih taborov v drugi svetovni vojni, vzroke za vojno in njene 

posledice;

• pozna temeljna dejstva o drugi svetovni vojni na Slovenskem (okupacija in okupatorjevo 

nasilje, odpor in kolaboracija, spopad med Slovenci);

• navede in opiše glavne vzroke za spor po drugi svetovni vojni med prejšnjimi zavezniki v 

vojni ter za blokovsko delitev Evrope;

• obrazlo`i pojma dekolonizacija in neokolonializem;

• pojasni vlogo OZN v povojnem svetu in danes;

• opiše hitri znanstveno-tehnološki razvoj po drugi svetovni vojni;

• pozna glavne razloge za evropske gospodarske in politi~ne integracije ter opiše njihov 

pomen;

• pozna glavne zna~ilnosti povojnega razvoja Slovenije;

• navede vzroke za razpad Jugoslavije in opiše slovensko osamosvojitev




