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1 OPREDELITEV PREDMETA

Izbirni predmet Zgodovina v devetletni osnovni šoli predstavlja u~ni na~rt za obravnavo krajevne 

zgodovine z naslovom Odkrivajmo preteklost svojega kraja, ki se lahko obravnava v 7. ali 8. 

razredu v obsegu 35 ur. Spada v sklop enoletnih predmetov, vezanih na razred. U~enec lahko 

izbirni predmet obiskuje eno leto. 

Cilji in vsebine se povezujejo s cilji in z vsebinami zgodovine kot rednega predmeta. U~ni na~rt 

je zasnovan tako, da se cilji in vsebine glede na zanimanje u~encev izbirajo, razširjajo in po-

glabljajo.

U~ni na~rt Odkrivajmo preteklost svojega kraja je sestavljen iz štirih tematskih sklopov: Srednje-

veške zgodbe, Kako smo potovali?, Slovenci kot vojaki in Selitve skozi zgodovino. U~itelj glede 

na zanimanje u~encev, materialne pogoje šole in zastopanost teme v kraju in okolici izbere dva 

tematska sklopa izmed štirih, ki jih obravnava v 35 u~nih urah. Del u~nih ur se izvede tudi v 

obliki zaokro`enih ~asovnih sklopov v obliki terenskega dela.
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2 SPLOŠNI CILJI PREDMETA

U~enci: 

– razširjajo in poglabljajo znanje o najpomembnejših dogodkih iz ob~e in nacionalne zgodo-

vine, s poudarkom na vplivu ob~e zgodovine na nacionalno;

– ob poglabljanju in razširjanju znanja iz slovenske zgodovine razvijajo zavest o narodni iden-

titeti in dr`avni pripadnosti;

– z raziskovalnim u~enjem poglabljajo in razširjajo znanje o `ivljenju, delu in miselnosti ljudi 

v posameznih zgodovinskih obdobjih in vzrokih za njihovo spreminjanje;

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

– na primerih iz krajevne zgodovine presojajo pomen ohranjanja kulturne dediš~ine;

– razvijajo spretnosti in veš~ine zgodovinskih prostorskih in ~asovnih predstav;

– z uporabo razli~nih zgodovinskih virov in literature ter z u~enjem ob njih se urijo v uporabi 

zgodovinskih raziskovalnih metod, prilagojenih starosti u~encev;

– urijo se v uporabi in razumevanju zgodovinskih virov, literature in informacij, zbranih in iz-

branih iz drugih medijev, za raziskovanje in poznavanje `ivljenja ljudi v preteklosti;

– navezujejo stike z u~enci iz Slovenije in tujine ter spoznavajo njihov na~in `ivljenja;

– spoznavajo pomen knji`nic, muzejev in arhivov;

– z u~enjem ob razli~nih zgodovinskih virih in literaturi razvijajo spretnosti kriti~ne presoje 

zgodovinskih dogodkov in pojavov v preteklosti in sodobnosti;

– usvojeno znanje in ugotovitve znajo predstaviti ustno, pisno, grafi~no, ilustrativno in z upo-

rabo razli~nih tehni~nih pripomo~kov;

– ob primerih iz zgodovine razvijajo dojemljivost za vrednote, pomembne za `ivljenje v so-

dobni strpni demokrati~ni dru`bi: strpnost v medsebojnih stikih in odnosih, spoštovanje 

druga~nosti in razli~nosti, medsebojno sodelovanje, spoštovanje ~lovekovih pravic in do-

stojanstva, upoštevanje ve~perspektivnosti;

– v u~nem procesu se navajajo na samostojno in odgovorno ravnanje in `ivljenje;

– razvijajo spretnosti in veš~ine primerjanja, analiziranja, sintetiziranja, presojanja, obliko-

vanja samostojni utemeljenih sklepov, v`ivljanja v razli~ne perspektive in snovanja izvirnih 

predlogov in rešitev.
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

SREDNJEVEŠKE ZGODBE

– poimenujejo igra~e, naštejejo 
materiale, iz katerih so bile na-
rejene, opišejo vrste srednjeve-
ških iger za otroke in odrasle,

– utemeljujejo pomen iger za 
otroke,

– razlo/ijo vzroke in posledice 
lova na /ivali kot vrste zabave,

– razlo/ijo, kakšen je bil pomen 
turnirja,

– primerjajo na~ine pre/ivljanja 
in izrabe »prostega ~asa« 
neko~ in danes,

– preiš~ejo vrste najstarejših iger 
in igra~ v njihovem kraju;

– vrste sre-
dnjeveških 
igra~,

– zabava od-
raslih;

– pogovor,
– delo s 

slikovnim 
gradivom,

– sklepanje in 
utemeljeva-
nje,

– projektno 
delo z raz-
stavo,

– primerjanje;

– u~enci pripravijo razsta-
vo srednjeveških igra~, ki 
so jih naredili sami,

– u~enje ob primerih,
– intervjuvajo starejše 

krajane o na~inu zabave 
odraslih in vrsti igra~ 
neko~,

– ogledajo si videoposne-
tek lova, turnirja;

– likovna 
vzgoja 7., 
8. razred: 
risanje, 
slikanje, 
kiparstvo, 
grafika, 
prostorsko 
oblikovanje;

– ob zemljevidu opredelijo in 
poka/ejo prostor ~rne smrti v 
14. stol. in opišejo vzroke in 
posledice bolezni,

– primerjajo neozdravljive bolezni 
neko~ in danes in na~in njihove-
ga širjenja,

– preiš~ejo takraten odnos do 
bolnikov in ga primerjajo z da-
našnjim,

– primerjajo zna~ilnosti in odnos 
do higiene v srednjem veku in 
danes;

– ~rna smrt,
– ku/na zna-

menja na 
naših tleh,

– higiena;

– delo z bese-
dilom,

– delo z ze-
mljevidom,

– utemeljuje-
jo,

– opisujejo,
– pripovedu-

jejo,
– analizirajo,
– jasno se 

izra/ajo,
– primerjajo,
– sklepajo,
– projektno 

delo: pripra-
va razstave;

– v uvodu lahko prebere-
mo predgovor v Dekame-
ronu,

– ob razli~nih besedilih 
spoznavajo bolezni ta-
kratnega ~asa,

– skupinsko delo,
– terensko delo,
– priprava razstave o ku/-

nih znamenjih,
– fotografirajo ku/na zna-

menja in jih narišejo;

– slovenš~ina 
7., 8. ra-
zred: obrav-
nava umet-
nostnih 
besedil;

3 OPERATIVNI CILJI PREDMETA
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– opišejo zna~ilnosti obla~ilne 
kulture srednjega veka z vidika 
materialov in krojev obla~il,

– opišejo na~in izdelovanja obla~il in 
obutve ter pomen cehov pri tem,

– razlo/ijo in utemeljujejo, kaj vpliva 
na na~in izdelave in izbiro obla~il,

– primerjajo obla~ila razli~nih dru/-
benih slojev, vrsto materialov za 
obla~ila neko~ in danes, na~in 
izdelave neko~ in danes,

– preiskujejo /ivljenje obrtnikov 
neko~ in danes,

– predvidevajo posledice uvoza za 
doma~o proizvodnjo in izsledke 
preverijo po literaturi,

– opišejo polo/aj delavcev v obrti,
– vrednotijo prednosti in pomanjklji-

vosti, ki jih obrtniku daje ceh,
– presojajo vpliv obla~ilnih redov na 

na~in obla~enja posameznih dru/-
benih slojev;

– obla~ila v 
srednjem 
veku,

– vrste mate-
rialov,

– na~in izde-
lave, sejmi, 
uvoz,

– povezovanje 
obrtnikov v 
cehe;

– opisujejo,
– naredijo mi-

selni vzorec,
– delo s 

slikovnim 
gradivom,

– analizirajo,
– sklepajo in 

utemeljujejo
– jasno se 

izra/ajo,
– delo s 

strokovnim 
gradivom,

– igra vlog;

– u~enje ob slikovnem gra-
divu,

– projektno u~no delo,
– sodelovalno u~enje,
– ogled fresk v starejših 

cerkvah,
– ogled fresk v Hrastovljah,
– v okviru projekta Moda 

neko~ pripravijo modno 
revijo, na kateri pred-
stavijo srednjeveška 
obla~ila, 

– odigrajo in prika/ejo, 
kako je neko~ potekal 
sejem,

– rezultate projektnega 
dela zapišejo in predsta-
vijo z videoprojekcijo;

– likovna 
vzgoja 7., 
8. razred: 
risanje, 
slikanje, 
kiparstvo, 
grafika, 
prostorsko 
oblikovanje,

– gospodinj-
stvo 5. ra-
zred: tekstil, 
obla~enje, 
obutev;

– na izbranih primerih opišejo 
srednjeveško kuhinjo, jedilni 
pribor, prehrano bogatih in rev-
nih,

– na primerih opišejo in razlo/ijo 
na~in shranjevanja in kuhanja  
/ivil v srednjem veku,

– primerjajo prehrano bogatih in 
revnih, prehrano v kme~ki kuhi-
nji neko~ in danes,

– preiš~ejo na~ine za shranjeva-
nje /ivil neko~ in danes,

– ugotovijo, kakšna so bila 
nadomestila za pomanjkanje 
kakšnega /ivila,

– preiš~ejo spremembe, ki jih v 
prehrano prinesejo geografska 
odkritja;

– /ivila in 
prehrana v 
srednjem 
veku,

– priprava in 
postre/ba 
hrane;

– utemeljuje-
jo,

– sklepajo,
– analizirajo,
– primerjajo,
– iš~ejo nove 

rešitve,
– delo s 

slikovnim 
gradivom,

– projektno 
delo: pri-
prava dneva 
odprtih vrat;

– pripravijo pogrinjek in 
skuhajo srednjeveške 
jedi,

– obiš~ejo lon~arja in si 
ogledajo posodo;

– gospodinj-
stvo 6. ra-
zred: hrana 
in prehrana;
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– na izbranih primerih opišejo  
/ivljenje vitezov, kri/arske voj-
ne, na~in vojskovanja, opremo, 
pomo~nike, obla~ila, vrste 
oro/ja,

– razlo/ijo in utemeljujejo namen 
te/kih in dolgotrajnih urjenj, 
vzroke za nastanek kri/arskih 
vojn in posledice le-teh, pomen 
vitezov in viteštva,

– primerjajo /ivljenje oprode in 
viteza, na~in reševanja sporov 
neko~ in danes, primerjajo dele 
obla~il viteza (oklep, /elezna 
srajca) ter ugotavljajo predno-
sti in pomanjkljivosti,

– na izbranih /ivljenjskih zgod-
bah preiš~ejo pozitivne in ne-
gativne zna~ilnosti viteškega  
/ivljenja,

– raziš~ejo usodo vitezov in zna-
menja templarjev na Sloven-
skem,

– ponazorijo urjenje vitezov,
– uprizorijo vstop v viteški red;

– vitezi,
– kdo so bili 

vitezi, 
– kri/arske 

vojne, 
– vsakdanje  

/ivljenje, 
– vitezi pri 

nas, 
– na~in boje-

vanja in boj-
na oprema, 

– vzgoja vite-
za,

– obleka in 
oprema vi-
teza, 

– vojskova-
nje;

– delo z bese-
dilom,

– delo s 
slikovnim 
gradivom,

– ogled filma,
– ogledajo si 

srednjeve-
ške igre,

– opazovanje,
– navajajo 

primere,
– v/ivljajo se 

v /ivljenje 
viteza, opro-
de,

– sklepajo,
– interpretira-

jo,
– utemeljuje-

jo,
– analizirajo,
– primerjajo,
– presojajo,
– delajo s 

strokovno 
literaturo,

– abstrahira-
jo,

– razvijajo 
spretnosti,

– igrajo vloge;

– sodelovalno u~enje,
– u~enje ob slikovnem gra-

divu,
– igre vlog,
– projektno u~no delo,
– ogledajo si igre v Pred-

jamskem gradu, Škofji 
Loki, Laškem …

– gledališka uprizoritev,
– gledajo film Robin Hood, 

kralj tatov,
– berejo zgodbe, roma-

ne in pesmi (romani o 
kralju Arturju in vitezih 
Okrogle mize, o svetem 
Graalu, Tristanu in Izoldi, 
Ivanhoe, Robin Hoodu, 
pesem o Rolandu, Knezu 
Igorju, Don Kihotu …);

– slovenš~ina 
7., 8. ra-
zred: obrav-
nava umet-
nostnih 
besedil,

– zgodovina 
7. razred: 
evropski 
srednji vek, 
Slovenci v 
srednjem 
veku;

– opredelijo in opišejo, kdo so 
bili trubadurji, kdaj in kje so  
/iveli,

– primerjajo trubadurje z drugimi 
pevci takratnega ~asa,

– primerjajo trubadursko ume-
tnost z drugo umetnostjo tega 
obdobja,

– na izbranih primerih preiš~ejo 
odnos trubadurjev do /ensk,

– presodijo in utemeljijo pomen 
Eleonore Akvitanske za truba-
durje;

– trubadurji,
– kdo so bili 

trubadurji,
– ustvarjanje 

trubadurske 
poezije;

– delo z bese-
dilom,

– delo s slikov-
nim gradi-
vom,

– delo z zem-
ljevidom,

– primerjajo,
– analizirajo,
– sklepajo,
– iš~ejo nove 

rešitve,
– igra vlog,
– delo na tere-

nu,
– zbiranje in 

urejanje po-
datkov;

– u~enje ob primerih,
– ogled filma,
– napišejo pesem in jo po-

svetijo neki dami, pred-
stavijo jo ob spremljavi 
glasbila,

– ob zemljevidu spoznava-
jo de/elo trubadurjev;

– slovenš~ina 
7., 8. ra-
zred: obrav-
nava umet-
nostnih 
besedil;
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– opredelijo in razlo/ijo 
zna~ilnosti ~asa in prostora 
preganjanja ~arovnic, krizo v 
srednjeveški cerkvi ter na~in 
kaznovanja ~arovnic,

– razlo/ijo in utemeljujejo vzro-
ke, ki so privedli do preganja-
nja ~arovnic,

– primerjajo takratno ljudsko 
verovanje z današnjimi obi~aji,

– primerjajo število in spol /rtev 
~arovniških procesov po dr/a-
vah ter izluš~ijo bistvo obto/-
nic;

– ljudsko 
verovanje v 
nadnaravne 
sile,

– preganjane 
~arovnic – 
uni~evanje 
modrih  
/ensk in 
moških,

– krize v sred-
njeveški 
Cerkvi;

– delo z ze-
mljevidom,

– sklepajo,
– utemeljuje-

jo,
– sklepajo,
– analizirajo,
– igranje vlog;

– preberejo odlomek iz 
Tav~arjeve Visoške kroni-
ke,

– ob besedilu Zadnja na 
grmadi uprizorijo prega-
njanje ~arovnic,

– v muzeju si ogledajo 
mu~ilne naprave (opom-
ba: previdnost pri raz-
lagi zaradi ob~utljivosti 
otrok),

– razvijamo vzro~no-
posledi~no mišljenje, 
~asovno in prostorsko 
predstavo;

– slovenš~ina 
7., 8. ra-
zred: obrav-
nava ume-
tnostnih 
besedil;

– opredelijo in opišejo ~as, prostor 
in glavne zna~ilnosti rodbine gro-
fov Celjskih,

– razlagajo in utemeljujejo vzroke 
in posledice /ivljenja in dela Her-
mana Celjskega,

– opišejo posledice propada gro-
fov Celjskih,

– na temelju gradiva sklepajo o 
pomenu dodelitve mestnih pra-
vic mestu Celje,

– primerjajo grb celjskih in /ovne-
ških grofov z današnjim sloven-
skim grbom,

– preiš~ejo zna~ilnosti dru/inske 
politike celjskih grofov in preso-
dijo njen pomen,

– raziskujejo zapuš~ino celjskih 
grofov, plemiških dru/in v 
doma~em kraju ter podelitev me-
stnih pravic slovenskim mestom 
(izberejo najbli/je mesto ali trg, 
ki so mu bile podeljene pravice),

– na izbranih primerih opišejo 
polo/aj /ensk v srednjem veku,

– opredelijo in utemeljujejo vzroke 
za takšen polo/aj /ensk,

– primerjajo /ivljenje /ensk tedaj 
in danes na primerih izbranih  
/ivljenjskih zgodb;

– grofje Celj-
ski, njihov 
vzpon in 
propad,

– podelitev 
mestnih 
pravic,

– /ivljenje v 
srednjeve-
škem me-
stu,

– v srednjeve-
ški vasi,

– polo/aj  
/ensk v 
srednjem 
veku;

– delo s 
strokovnim 
gradivom,

– ekskurzija,
– terensko 

delo,
– u~enje ob 

slikovnem 
gradivu,

– projektno 
delo pripra-
va razstave 
o plemiški 
dru/ini v 
doma~em 
kraju;

– ob slikovnem gradivu 
u~enci spoznavajo, kje še 
danes opazimo sledove 
Celjanov,

– obiš~ejo muzej in 
poiš~ejo še druge vire, 
s pomo~jo katerih lahko 
predstavijo plemiško 
dru/ino iz doma~ega kra-
ja,

– ob zemljevidu spoznava-
jo obseg ozemlja Celja-
nov,

– razvijajo vzro~no-
posledi~no mišljenje, 
~asovne in prostorske 
predstave;

– zgodovina 
7. razred: 
Slovenci v 
srednjem 
veku;

– raziš~ejo /ivljenje in delo ene 
izmed znanih fevdalnih rodbin, 
povezanih z doma~im krajem, 
mestom ali pokrajino.

– znane 
fevdalne 
rodbine.

– projektno 
delo.

– izsledke in ugotovitve 
predstavijo na spletni 
strani šole.
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

KAKO SMO POTOVALI?

– s svojimi besedah razlo/ijo po-
jem prometno sredstvo,

– iz analize virov prepoznajo 
razli~na prometna sredstva in 
pripomo~ke ter jih razvrš~ajo 
glede na pogon,

– preiš~ejo najve~je dose/ke v 
razvoju prometnih sredstev v 
zgodovini ~loveštva,

– sklepajo na pomen razvoja pro-
metnih sredstev za ~loveštvo,

– navedejo razli~ne vrste prome-
ta;

– razvoj 
prometnih 
sredstev od 
prazgodovi-
ne do danes 
in vrste pro-
meta:

– najstarejši 
pripomo~ki 
in sredstva 
za hojo, 
nošnjo in 
preva/anje 
tovora,

– prometna 
sredstva 
na parni, 
motorni in 
elektri~ni 
pogon,

– tehni~na in 
znanstvena 
odkritja na 
podro~ju 
prometa;

– mo/ganska 
nevihta,

– pogovor,
– analiza vi-

rov,
– razvrš~anje,
– izdelava 

~asovnega 
traku,

– sklepanje in 
utemeljeva-
nje;

– razvijanje ~asovnih pred-
stav in zgodovinskega 
razvoja,

– razvijanje vzro~no-
posledi~nega mišljenja,

– u~enci naj bodo ob vna-
prejšnji u~iteljevi pripravi 
gradiva ~im bolj samo-
stojni pri preiskovanju 
prometnih sredstev skozi 
~as, prometnih vizionar-
jev,

– poudarimo vlogo Leonar-
da da Vincija in Julesa 
Verna;

– zgodovina 
6. razred: 
~lovek 
ustvarja, 
razmišlja 
(od pre-
prostega 
izuma do 
industrijske 
revolucije),

– geografija 9. 
razred: go-
spodarstvo 
(promet);

– primerjajo sodobno prometno 
omre/je s prometnim omre/-
jem v razli~nih zgodovinskih 
obdobjih,

– prika/ejo razvoj prometnega 
omre/ja na Slovenskem od rim-
skega obdobja do danes,

– preiš~ejo gospodarski in vo-
jaškostrateški pomen sloven-
skega ozemlja skozi razli~na 
zgodovinska obdobja,

– na primeru sklepajo o pomenu 
gradnje prometnega omre/ja 
za razvoj doma~ega kraja ali 
mesta;

– prehodnost 
slovenskega 
ozemlja 
in razvoj 
prometnega 
omre/ja 
skozi ~as,

– gospodarski 
in vojaško-
strateški 
pomen 
slovenskega 
ozemlja,

– gradnja 
cestnega, 
re~nega in  
/elezniške-
ga omre/ja 
na Sloven-
skem;

– delo z nemo 
karto,

– poro~anje,
– sklepanje;

– aktualizacija,
– izhajanje iz konkretnega 

k splošnemu,
– raziskovalno delo,
– projektno delo;

– geografija 9. 
razred: go-
spodarstvo 
(promet),

– zgodovina 
7. razred: 
rimska sve-
tovna dr/a-
va (Rimljani 
v naših 
krajih), 

– zgodovina 
8. razred: 
Slovenci po 
letu 1848 
(gospodar-
ski razvoj);



10

OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– navedejo in opišejo razli~ne 
oblike kopenskega prometa 
skozi ~as,

– opišejo zna~ilnosti posameznih 
oblik kopenskega prometa in z 
njim povezanega /ivljenja ljudi,

– v obliki študijskega primera 
preiskujejo najpomembnejšo 
obliko kopenskega prometa v 
doma~em kraju,

– na terenu preiš~ejo in doku-
mentirajo morebitne material-
ne ostanke o obstoju pre/ivetih 
oblik kopenskega prometa,

– iš~ejo ljudska poimenovanja 
in drugo izro~ilo, povezano s 
kopenskim prometom,

– na primeru doma~ega kraja 
preiš~ejo vlogo gostiln v pro-
metu;

– kopenski 
promet na 
Sloven-
skem,

– hoja, je/a, 
tovorništvo,

– prevozni-
štvo (fur-
manstvo), 

– /elezniški 
promet, 

– cestni pro-
met;

– zbiranje po-
datkov,

– analiza, in-
terpretacija 
in sinteza 
virov,

– fotografira-
nje,

– priprava 
razstave;

– raziskovalno delo,
– sodelovalno delo,
– študija primera,
– mogo~ obisk /elezniške-

ga muzeja v Ljubljani 
ali Tehniškega muzeja v 
Bistri pri Vrhniki,

– pri kopenskem prometu 
lahko izpostavimo tudi 
bloške smu~arje,

– izdelajo zgibanko z 
ozna~enimi gostilnami, ki 
so delovale v kraju neko~ 
in danes in opisom njiho-
ve ponudbe;

– zgodovina 
8. razred: 
gospodarski 
razvoj v Evro-
pi od 16. do 
18. stoletja 
(napredek 
v prometu 
in trgovini), 
Evropa in Slo-
venci po letu 
1848 (najpo-
membnejši 
znanstveni in 
tehni~ni izumi 
in njihov vpliv 
na gospodar-
stvo, pro- 
met ..., go-
spodarski 
razvoj Sloven-
cev),

– geografija 
9. razred: 
gospodarstvo 
(promet); 

– navedejo razli~ne oblike vod-
nega prometa in vodnih prome-
tnih sredstev,

– na podlagi virov analizirajo in 
opišejo zna~ilnosti posameznih 
oblik vodnega prometa na Slo-
venskem,

– primerjajo razvitost vodnega 
prometa s kopenskim na Slo-
venskem v razli~nih zgodovin-
skih obdobjih,

– poimenujejo najpomembnejše 
reke na Slovenskem, po katerih 
je potekal promet v dolo~enih 
zgodovinskih obdobjih,

– primerjajo sodobno turisti~no 
o/ivljanje nekaterih oblik 
vodnega prometa z zgodovin-
skimi dejstvi, ki pri~ajo o teh 
oblikah vodnega prometa v 
preteklosti, 

– poiš~ejo in zapišejo ljudska 
poimenovanja in drugo izro~ilo, 
povezano z vodnim prometom 
v doma~em kraju;

– vodni pro-
met,

– splavarstvo, 
~olnarstvo,

– ladijski pro-
met;

– delo z viri,
– opazovanje,
– zbiranje in-

formacij na 
terenu in po 
literaturi,

– zapisovanje,
– primerjanje,
– fotografira-

nje,
– pisanje 

~lanka;

– raziskovalno delo,
– študija primera,
– sodelovanje z lokalnim 

turisti~nim društvom
– izhajamo iz konkretnega 

primera,
– mogo~ obisk Pomorske-

ga muzeja Sergeja Maše-
re v Piranu ali zasebnih 
zbirk o splavarstvu;

– geografija 9. 
razred: go-
spodarstvo 
(promet),

– zgodovina 
8. razred: 
Slovenci po 
letu 1848 
(gospodar-
ski razvoj); 
gospodarski 
razvoj v 
Evropi od 
16. do 18. 
stoletja 
(napredek v 
prometu in 
trgovini);
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– navedejo in opišejo razli~ne 
oblike kopenskega prometa 
skozi ~as,

– opišejo zna~ilnosti posameznih 
oblik kopenskega prometa in z 
njim povezanega /ivljenja ljudi,

– v obliki študijskega primera 
preiskujejo najpomembnejšo 
obliko kopenskega prometa v 
doma~em kraju,

– na terenu preiš~ejo in doku-
mentirajo morebitne material-
ne ostanke o obstoju pre/ivetih 
oblik kopenskega prometa,

– iš~ejo ljudska poimenovanja 
in drugo izro~ilo, povezano s 
kopenskim prometom,

– na primeru doma~ega kraja 
preiš~ejo vlogo gostiln v pro-
metu;

– kopenski 
promet na 
Sloven-
skem,

– hoja, je/a, 
tovorništvo,

– prevozni-
štvo (fur-
manstvo), 

– /elezniški 
promet, 

– cestni pro-
met;

– zbiranje po-
datkov,

– analiza, in-
terpretacija 
in sinteza 
virov,

– fotografira-
nje,

– priprava 
razstave;

– raziskovalno delo,
– sodelovalno delo,
– študija primera,
– mogo~ obisk /elezniške-

ga muzeja v Ljubljani 
ali Tehniškega muzeja v 
Bistri pri Vrhniki,

– pri kopenskem prometu 
lahko izpostavimo tudi 
bloške smu~arje,

– izdelajo zgibanko z 
ozna~enimi gostilnami, ki 
so delovale v kraju neko~ 
in danes in opisom njiho-
ve ponudbe;

– zgodovina 
8. razred: 
gospodarski 
razvoj v Evro-
pi od 16. do 
18. stoletja 
(napredek 
v prometu 
in trgovini), 
Evropa in Slo-
venci po letu 
1848 (najpo-
membnejši 
znanstveni in 
tehni~ni izumi 
in njihov vpliv 
na gospodar-
stvo, pro- 
met ..., go-
spodarski 
razvoj Sloven-
cev),

– geografija 
9. razred: 
gospodarstvo 
(promet); 

– navedejo razli~ne oblike vod-
nega prometa in vodnih prome-
tnih sredstev,

– na podlagi virov analizirajo in 
opišejo zna~ilnosti posameznih 
oblik vodnega prometa na Slo-
venskem,

– primerjajo razvitost vodnega 
prometa s kopenskim na Slo-
venskem v razli~nih zgodovin-
skih obdobjih,

– poimenujejo najpomembnejše 
reke na Slovenskem, po katerih 
je potekal promet v dolo~enih 
zgodovinskih obdobjih,

– primerjajo sodobno turisti~no 
o/ivljanje nekaterih oblik 
vodnega prometa z zgodovin-
skimi dejstvi, ki pri~ajo o teh 
oblikah vodnega prometa v 
preteklosti, 

– poiš~ejo in zapišejo ljudska 
poimenovanja in drugo izro~ilo, 
povezano z vodnim prometom 
v doma~em kraju;

– vodni pro-
met,

– splavarstvo, 
~olnarstvo,

– ladijski pro-
met;

– delo z viri,
– opazovanje,
– zbiranje in-

formacij na 
terenu in po 
literaturi,

– zapisovanje,
– primerjanje,
– fotografira-

nje,
– pisanje 

~lanka;

– raziskovalno delo,
– študija primera,
– sodelovanje z lokalnim 

turisti~nim društvom
– izhajamo iz konkretnega 

primera,
– mogo~ obisk Pomorske-

ga muzeja Sergeja Maše-
re v Piranu ali zasebnih 
zbirk o splavarstvu;

– geografija 9. 
razred: go-
spodarstvo 
(promet),

– zgodovina 
8. razred: 
Slovenci po 
letu 1848 
(gospodar-
ski razvoj); 
gospodarski 
razvoj v 
Evropi od 
16. do 18. 
stoletja 
(napredek v 
prometu in 
trgovini);

OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– na temelju mitologije ugotav-
ljajo ~lovekovo /eljo po letenju,

– na temelju slikovnega gradiva 
opišejo razvoj naprav za lete-
nje skozi ~as,

– osvetlijo vlogo najve~jih sve-
tovnih raziskovalcev letenja,

– preiš~ejo za~etke in razvoj slo-
venskega letalstva,

– ocenijo dose/ke slovenskega 
letalstva in slovenskih izumi-
teljev v letalstvu v svetovnem 
merilu,

– zbirajo, analizirajo in interpre-
tirajo podatke o sodobnem 
letalskem prometu;

– zra~ni pro-
met,

– letenje v 
mitologiji,

– razvoj letal-
stva skozi 
~as,

– razvoj letal-
stva na Slo-
venskem;

– delo z viri in 
literaturo,

– preiskova-
nje,

– fotografira-
nje,

– intervju,
– izdelava 

grafov, 
shematskih 
prikazov in 
plakatov;

– poudarimo vlogo Leonar-
da da Vincija in drugih 
vizionarjev, povezanih 
s prometom (npr. mit o 
Dedalu in Ikaru),

– mogo~ obisk letališ~a 
Brnik ali bli/njega lokal-
nega letališ~a;

– pisanje poro~ila ob gle-
danju dokumentarnih 
oddaj na temo zra~nega 
prometa na satelitskem 
programu Discovery;

– geografija 9. 
razred: go-
spodarstvo 
(promet);

– sklepajo, o vplivu prometa na 
socialni polo/aj ljudi in gospo-
darski razvoj krajev skozi ~as,

– s konkretnimi primeri osvetlijo 
vpliv ju/ne /eleznice na go-
spodarski in dru/beni razvoj 
slovenskega prostora,

– na podlagi virov ugotavljajo 
osebna stališ~a ljudi do priho-
da /eleznice v njihove kraje,

– preiš~ejo nove mo/nosti zapo-
slovanja pod vplivom prometa,

– opišejo nesre~e neko~ in da-
nes,

– na izbranih primerih preiš~ejo 
dojemanje razdalje neko~ in 
danes;

– dru/beno-
gospodarski 
pomen ne-
katerih oblik 
prometa 
na Sloven-
skem (to-
vorništvo, 
~olnarstvo, 
/elezniški 
promet);

– delo z viri in 
literaturo,

– sklepanje,
– pisanje 

~lanka,
– igra vlog;

– razvijanje vzro~no-
posledi~nega mišljenja,

– pri vplivu prometa na 
socialni polo/aj ljudi iz-
postavimo tovorništvo in 
furmanstvo kot dodatna 
vira zaslu/ka prete/no 
kme~kega prebivalstva,

– izdelajo izviren na~rt 
ureditve prometa v 
doma~em kraju, mestu;

– geografija 9. 
razred: go-
spodarstvo 
(promet);
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– primerjajo razli~ne oblike po-
potništva po namenu in na~inu 
skozi ~as,

– sklepajo o povezavi razvoja 
modernih prometnih sredstev z 
razvojem turizma,

– s primeri razlagajo oblike pre-
nosa informacij skozi ~as, 

– pove/ejo vpliv nekaterih 
tehni~nih dose/kov na prenos 
informacij,

– na primeru doma~ega kraja 
preiš~ejo vlogo hospicev, 
gostiln, hotelov, motelov, host-
lov skozi zgodovino;

– vpliv pro-
meta na po-
potništvo, 
prenašanje 
informacij 
in razvoj 
turizma,

– najstarejše 
oblike poto-
vanj,

– prvi za~etki 
turizma,

– prenašanje 
informacij;

– delo z viri,
– sklepanje;

– aktualizacija,
– razvijanje vzro~no-

posledi~nega mišljenja,
– pri starejših oblikah po-

potništva lahko poudari-
mo romarstvo, diplomat-
ska potovanja na primeru 
ƒ. Herbersteina ter popo-
tništvo J. V. Valvasorja in 
Paola Santonina,

– pri spoznavanju preno-
sa informacij je mo/en 
obisk Muzeja pošte in 
telekomunikacij v Škofji 
Loki,

– v obliki študijskega pri-
mera izvedejo raziskavo 
o zgodovini turizma v 
doma~em kraju;

– raziš~ejo /ivljenje in delo zna-
nih izumiteljev in drugih oseb, 
povezanih s prometom.

– znani izumi-
telji sloven-
skega rodu, 
povezani z 
uvajanjem 
novosti v 
prometu.

– študijski 
primer.

– pripravijo študijske 
primere o izbranem 
izumitelju ali drugi oseb-
nosti slovenskega rodu, 
povezanem s prometom 
(npr. Jo/ef Resel, Janez 
Puh, Edvard Rusjan, Her-
man Poto~nik – Hermann 
Poto~nik (Noordung), 
Bla/ Poto~nik).
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

SLOVENCI KOT VOJAKI

– poimenujejo dr/ave, ki so jim 
slu/ili slovenski vojaki v prete-
klosti,

– imenujejo vojaške organizacije, 
ki so v preteklosti obstajale na 
slovenskem ozemlju,

– naštejejo vojaške organizacije 
na Slovenskem, ki so bile v pri-
stojnosti dr/ave,

– primerjajo ~rno vojsko in Usko-
ke glede na naloge in z njihovim 
polo/ajem povezane koristi,

– razlo/ijo vojaško organiziranost 
kmetov v ~asu kme~kih uporov,

– preiš~ejo neformalne vojaške 
zdru/be, npr. rokovnja~e, in 
presodijo vpliv zgodovinskih 
okoliš~in na njihov nastanek in 
delovanje,

– na temelju zgodovinskih virov 
sklepajo o vzrokih za poraze 
kmetov v kme~kih uporih,

– izbirajo podatke in informacije 
o udele/encih v avstrijski vojski 
v 18. stoletju in na temelju teh 
podatkov zapišejo zna~ilno  
/ivljenjsko zgodbo,

– s pomo~jo zemljevidov omejijo 
ozemlje, na katerem so bili 
dejavni slovenski vojaki v obrav-
navanem obdobju;

– do 19. stole-
tja: ~rna voj-
ska, kme~ka 
vojska;

– delo z viri,
– delo z ze-

mljevidom,
– delo na te-

renu;

– obiš~ejo arhiv,
– mo/nost sodelovanja v 

zgodovinski bralni zna~ki 
(roman Pod svobodnim 
soncem, Lepi jani~ar),

– organizacijo kme~kih 
vojakov lahko opišejo s 
pomo~jo slikovnega gra-
diva,

– v kroniki doma~ega kraja 
poiš~ejo zapise o ~rni 
vojski, kme~kih uporih,

– predlagamo štiri ure za 
obravnavo sklopa, ~e je 
glede na lokacijo mogo~e 
najti ve~ gradiva ali obi-
skati muzej, pa šest;

– slovenš~ina 
7., 8. ra-
zred: obrav-
nava umet-
nostnih 
besedil,

– knji/ni~na 
informacij-
ska znanja,

– zgodovina, 
7. razred: 
Ju/ni Slova-
ni in turško 
prodiranje v 
Evropo,

– zgodovina, 
8. razred: 
kme~ki upo-
ri;
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– navedejo dr/ave, ki so jim slu- 
/ili slovenski vojaki v 19. sto-
letju,

– razlikujejo med delom polici-
stov in vojakov v 18. stoletju,

– na temelju zgodovinskih virov 
sklepajo o vzrokih za ustanovi-
tev narodne stra/e leta 1848,

– na temelju dogodkov predvi-
dijo vzroke za spore med na-
rodno in mestnimi stra/ami in 
izsledke preverijo po literaturi,

– pripravijo slovar~ek o sloven-
skem vojaškem strokovnem 
izrazoslovju v 19. stoletju,

– razlo/ijo razloge za navzo~nost 
slovenskih vojakov v Bosni in 
Hercegovini in primerjajo z da-
našnjim polo/ajem,

– na dveh izbranih primerih pri-
merjajo polo/aj slovenskega 
vojaka v avstrijski in francoski 
vojski in zapišejo njuni /ivljenj-
ski zgodbi;

– 19. stoletje: 
narodne 
stra/e, 
vojaško 
izrazoslovje, 
slovenski 
vojaki v av-
stro-ogrski 
vojski;

– delo z viri,
– delo z ze-

mljevidom,
– projektno 

delo,
– sodelovalno 

u~enje;

– s pomo~jo pisnega vira 
opišejo razmere v ilirskem 
polku (Ilustrirana zgodovina 
Slovencev),

– s pomo~jo slikovnega 
gradiva opišejo uniformo 
narodne stra/e 1848,

– s pomo~jo vira pridejo do 
spoznanja o nacionalni 
obarvanosti narodne stra/e,

– sklepajo, da so bile narodne 
stra/e pravzaprav dr/avljan-
ske stra/e, ki so v odnosu 
do revolucije oblikovale 
konservativno in liberalno 
stališ~e,

– delovanje slovenskih voja-
kov v avstro-ogrski vojski 
obravnavajo na izbranem 
primeru ene izmed voja-
ških enot, v katere je bilo 
vklju~enih najve~ slovenskih 
vojakov; te vojaške enote 
so bile po podatkih leta 
1918: celjski 87. pehotni 
polk (84 % slovenskih vo-
jakov), kranjski 17. pehotni 
polk (81,5 % slovenskih 
vojakov), gorski strelski 
polk št. 2 (88 % slovenskih 
vojakov), mariborsko-celjski 
26. strelski polk (61 % slo-
venskih vojakov), tr/aški 97. 
pehotni polk (45 % sloven-
skih vojakov), mariborski 
47. pehotni polk (22,5 % 
slovenskih vojakov);

– analizirajo slu/bena pravila, 
pisana v slovenskem jeziku, 
štajersko-koroško-kranjske-
ga dragonskega polka št. 5;

– zgodovina 
8. razred: 
Evropa v 
obdobju 
1815–1848, 
Slovenci 
v obdobju 
1815–1848, 
leto 1848 
v Evropi 
in pri nas, 
Evropa po 
letu 1848, 
Slovenci po 
letu 1848, 
svet in 
Slovenci na 
prehodu v 
20. stoletje;
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– na temelju zgodovinskih virov 
in zemljevidov sklepajo, zakaj 
so bili Slovenci še posebej pri-
zadeti ob izbruhu I. svetovne 
vojne,

– razlo/ijo vzroke za to, da so se 
slovenski vojaki na soški fronti 
bojevali na obeh straneh,

– s pomo~jo slikovnega gradiva 
in fotografij opišejo razmere, 
v kakršnih so /iveli vojaki med 
vojno,

– v doma~em kraju ali njegovi 
bli/nji okolici poiš~ejo ostanke 
ali spomenik iz 1. svetovne voj-
ne in o tem napišejo poro~ilo,

– izdelajo plakat, na katerem 
prika/ejo bojiš~a, na katerih so 
se bojevali slovenski vojaki v I. 
svetovni vojni;

– prva svetov-
na vojna;

– delo z viri,
– delo na te-

renu,
– delo z ze-

mljevidom;

– v svojem kraju (soseski) 
izvedejo anketo in po-
izvejo, koliko njihovih 
prednikov se je bojevalo 
v 1. svetovni vojni in (~e 
je mogo~e) na kateri 
fronti,

– obiš~ejo kobariški muzej 
ali Muzej novejše zgodo-
vine Slovenije v Ljubljani 
(del, ki govori o 1. svetov-
ni vojni),

– s pomo~jo vira opišejo 
razmere med vojaki na 
bojiš~u,

– ob zemljevidu (Ilustrirana 
zgodovina Slovencev) 
poiš~ejo kraje, kamor 
so naselili begunce, 
obiš~ejo najbli/jega in 
skušajo najti ostanke 
begunske navzo~nosti,

– zgodovinska bralna 
zna~ka (roman Dober-
dob);

– zgodovina 
9. razred: 
Slovenci v 
prvi svetov-
ni vojni;

– opišejo pomen Maistrovih vo-
jaških operacij za oblikovanje 
slovenske dr/avne meje,

– primerjajo boje na soški fronti 
z boji za severno mejo glede na 
tehniko bojevanja,

– na temelju zgodovinskih virov 
sklepajo o vzrokih za zmage in 
poraze v boju za severno mejo,

– primerjajo polo/aj slovenskih 
vojakov v vojskah razli~nih  
dr/av, ki so jim pripadali,

– preiš~ejo potek in pomen 
Rupnikove linije in o izsledkih 
pripravijo zlo/enko,

– utemeljijo, zakaj je bila vojska 
razslovenjena;

– obdobje 
med obema 
vojnama;

– delo z viri,
– delo z ze-

mljevidom,
– delo na te-

renu,
– projektno 

delo;

– ogledajo si videokaseto o 
Maistrovem borcu Simonu 
Sodji in rešujejo delovne 
liste,

– na podlagi virov izdelajo 
Maistrov /ivljenjepis,

– na podlagi literature, 
videa, interneta idr. 
poiš~ejo, poimenujejo in 
ovrednotijo vlogo drugih 
vojaških poveljnikov ti-
stega ~asa na naših tleh 
(Lavri~, Borojevi~, Malgaj, 
Švabi~ idr.),

– obiš~ejo Maistrov spo-
menik (~e je v doma~em 
kraju, druga~e v okviru 
kake druge ekskurzije, 
kulturnega dneva …);

– zgodovina 
9. razred: 
1. svetovna 
vojna; Slo-
venci med 
1. svetovno 
vojno;
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– na dveh izbranih /ivljenjskih 
zgodbah razlo/ijo, zakaj so 
se Slovenci znašli na razli~nih 
straneh,

– s pomo~jo virov poimenujejo 
vojaške spopade v 2. svetovni 
vojni v bli/ini doma~ega kraja,

– opišejo pomen najpomemb-
nejšega spopada v bli/ini 
doma~ega kraja za nadaljnji 
potek vojne,

– razlikujejo med vojaškimi 
formacijami, ki so delovale na 
slovenskem ozemlju in v okoli-
ci doma~ega kraja, ter razlo/ijo 
cilje in na~in njihovega delova-
nja,

– primerjajo dve interpretaciji 
dogajanja na Slovenskem med 
drugo vojno in razlo/ijo, zakaj 
pisca o istem dogajanju pišeta 
razli~no;

– druga sve-
tovna vojna;

– delo z viri,
– delo z ze-

mljevidom,
– sodelovalno 

u~enje;

– s pomo~jo zemljevida in 
virov pojasnijo, zakaj so 
se v doma~em kraju ne-
kateri znašli v italijanski, 
mad/arski, nemški ali 
slovenski vojski,

– previdnost pri ideolo-
ških vprašanjih, vendar 
se temu vprašanju 
ne izognemo, pouda-
rimo razli~ne na~ine 
vklju~evanja v vojaške 
formacije in razloge za-
njo ter boj za Slovenijo;

– zgodovina 
9. razred.: 
2. svetovna 
vojna; Slo-
venci med 
2. svetovno 
vojno;

– na primeru dveh izbranih  
/ivljenjskih zgodb sklepajo o 
polo/aju slovenskih naborni-
kov, ki so bili pred osamosvo-
jitveno vojno in med njo v JLA,

– analizirajo posamezne bitke v 
osamosvojitveni vojni in poja-
snijo vzroke za uspeh sloven-
skih sil,

– primerjajo polo/aj slovenskih 
vojakov v JLA in TO (organizira-
nost, poveljniški jezik),

– pojasnijo vlogo civilnega prebi-
valstva v osamosvojitveni vojni 
in v obliki kronike zapišejo po-
membne dogodke iz tega ~asa 
v doma~em kraju;

– osamosvo-
jitev Slove-
nije;

– delo z viri,
– delo z ze-

mljevidom,
– terensko 

delo,
– intervju;

– povabijo udele/enca 
osamosvojitvene vojne in 
z njim napravijo intervju,

– analizirajo bitko, ki 
je najbli/e njihovemu 
doma~emu kraju, lahko 
obiš~ejo prizoriš~e bitke 
in na terenu sklepajo, 
zakaj so imeli slovenski 
vojaki prednost pred JLA;

– zgodovina 
9. razred: 
Slovenci po 
2. svetovni 
vojni;
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– opišejo vlogo zveze Nato v sve-
tovni politiki,

– primerjajo naborniški in prosto-
voljni sistem slu/enja vojske,

– znajo zagovarjati (utemeljiti) 
svoje stališ~e za Nato in proti 
njemu,

– primerjajo vlogo Nata ob na-
stanku in danes;

– Slovenija in 
Nato;

– delo na te-
renu,

– delo z viri,
– projektno 

delo,
– sodelovalno 

u~enje;

– v doma~em kraju izvede-
jo anketo o naklonjenosti 
~lanstvu Slovenije v 
Natu,

– izdelajo plakat o aktu-
alnih operacijah zveze 
Nato,

– zaigrajo igro vlog med 
zagovorniki in nasprotni-
ki Nata, skupaj dolo~ijo 
prednosti in slabosti 
~lanstva Slovenije v 
Natu,

– zbirajo podatke o naklo-
njenosti ali nasprotova-
nju ~lanstvu Slovenije 
v Natu in na podlagi 
zbranih podatkov izdela-
jo grafi~ne prikaze, ki jih 
komentirajo;

– zgodovina 
9. razred: 
svet po 2. 
svetovni 
vojni.

– opišejo delovanje tujske legije,
– primerjajo tujsko legijo z redno 

vojsko;

– Slovenci v 
tujski legiji;

– delo na te-
renu,

– intervju;

– s pomo~jo literature, 
interneta, videa opišejo 
tujsko legijo,

– opravijo intervju z udele/
encem tujske legije iz 
Slovenije,

– to temo obravnavamo, 
~e imamo mo/nost in na 
voljo dovolj gradiva;

– raziš~ejo /ivljenje in delo 
znanih vojaških poveljnikov 
slovenskega rodu.

– znani 
vojaški 
poveljniki 
slovenskega 
rodu.

– študijski 
primer.

– s študijskim primerom 
predstavijo /ivljenje in 
delo izbranega vojaškega 
poveljnika slovenskega 
rodu (npr. slovenska ge-
nerala v avstrijski vojski 
Jo/efa Tomšeta in Janeza 
Lavri~a, generala Rudolfa 
Maistra, generala Franca 
Rozmana – Staneta, 
generala Janeza Slaparja 
idr.).
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

SELITVE SKOZI ZGODOVINO

– s pomo~jo enciklopedije ali 
slovarja tujk opredelijo pojme 
migracija, emigracija, imigraci-
ja,

– ob zemljevidu razvrstijo selitve 
na notranje znotraj dr/av in 
zunanje med dr/avami in celi-
nami,

– s pomo~jo izbranih /ivljenjskih 
zgodb opredelijo, lo~ijo in raz-
vrstijo ekonomske, politi~ne, 
verske, /enske, moške, otro-
ške, sezonske selitve,

– vzroke za selitve Slovencev 
razvrstijo po pomembnosti od 
bolj k manj pomembnim in po 
konkretnosti od splošnih do 
konkretnih,

– preiš~ejo in razlo/ijo potek in 
zna~ilnosti selitev skozi zgodo-
vino od prazgodovine prek sta-
rega, srednjega in novega veka 
do najnovejšega obdobja in 
izsledke predstavijo v projekciji 
PowerPointa;

– migracije – 
pojem, obli-
ke, vrste, 
vzroki,

– selitve v 
zgodovini;

– delo z 
u~benikom, 
s strokovno 
literaturo,

– delo z ze-
mljevidom,

– delo z bese-
dili;

– pojem migracija opre-
delijo s pomo~jo gesel 
v SSKJ in Enciklopediji 
Slovenije,

– primerni zemljevidi so v 
Timesovem Atlasu sve-
tovne zgodovine,

– ob besedilih opredelijo, 
lo~ijo in razvrstijo posa-
mezne vrste selitev,

– izdelajo si migracijski 
slovar~ek s temeljnimi 
pojmi o selitvah,

– s pomo~jo knjige V Ame-
riko (Ilustrirana zgodovi-
na Slovencev) sklepajo, 
kdo so bili prvi izseljenci 
(krošnjarji, misijonarji),

– s pomo~jo besedil, ki  
prikazuje /ivljenjske 
zgodbe posameznih 
izseljencev iz strokovne 
literature ali beletristike, 
ugotavljajo vzroke selitev 
in jih razvrš~ajo po zna-
nih merilih,

– ponovijo, pove/ejo in 
poglobijo svoje znanje 
o selitvah v posameznih 
zgodovinskih obdobjih 
(selitve homo sapiensa, 
kolonije Feni~anov in sta-
rih Grkov, selitve v ~asu 
Aleksandra Makedon-
skega, rimske kolonije, 
preseljevanje ljudstev, 
srednjeveška koloniza-
cija, kolonizacija med 
izvajanjem razsvetljen-
skih reform, mno/i~no iz-
seljevanje v 19. stoletju, 
sodobni selitveni tokovi);

– geografija 9. 
razred: pre-
bivalstvo,

– zgodovina 
7. razred: 
/ivljenje 
prvih ~love-
ških skupin, 
najstarejše 
civilizacije, 
stari Grki, 
rimska sve-
tovna dr/a-
va, Evropa 
po razpadu 
zahodno-
rimskega 
imperija, 
evropski 
srednji vek, 
Slovenci v 
srednjem 
veku, Ju/-
ni Slovani 
in turško 
prodiranje v 
Evropo,

– zgodovina 
8. razred: 
odkritja 
~ezmorskih 
de/el, go-
spodarski 
razvoj v 
Evropi od 
16. do konca 
18. stoletja, 
absolutizem 
v 17. In 18. 
stoletju, 
Evropa in 
svet na pre-
hodu v 19. 
stoletje;
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

SELITVE SKOZI ZGODOVINO

– s pomo~jo enciklopedije ali 
slovarja tujk opredelijo pojme 
migracija, emigracija, imigraci-
ja,

– ob zemljevidu razvrstijo selitve 
na notranje znotraj dr/av in 
zunanje med dr/avami in celi-
nami,

– s pomo~jo izbranih /ivljenjskih 
zgodb opredelijo, lo~ijo in raz-
vrstijo ekonomske, politi~ne, 
verske, /enske, moške, otro-
ške, sezonske selitve,

– vzroke za selitve Slovencev 
razvrstijo po pomembnosti od 
bolj k manj pomembnim in po 
konkretnosti od splošnih do 
konkretnih,

– preiš~ejo in razlo/ijo potek in 
zna~ilnosti selitev skozi zgodo-
vino od prazgodovine prek sta-
rega, srednjega in novega veka 
do najnovejšega obdobja in 
izsledke predstavijo v projekciji 
PowerPointa;

– migracije – 
pojem, obli-
ke, vrste, 
vzroki,

– selitve v 
zgodovini;

– delo z 
u~benikom, 
s strokovno 
literaturo,

– delo z ze-
mljevidom,

– delo z bese-
dili;

– pojem migracija opre-
delijo s pomo~jo gesel 
v SSKJ in Enciklopediji 
Slovenije,

– primerni zemljevidi so v 
Timesovem Atlasu sve-
tovne zgodovine,

– ob besedilih opredelijo, 
lo~ijo in razvrstijo posa-
mezne vrste selitev,

– izdelajo si migracijski 
slovar~ek s temeljnimi 
pojmi o selitvah,

– s pomo~jo knjige V Ame-
riko (Ilustrirana zgodovi-
na Slovencev) sklepajo, 
kdo so bili prvi izseljenci 
(krošnjarji, misijonarji),

– s pomo~jo besedil, ki  
prikazuje /ivljenjske 
zgodbe posameznih 
izseljencev iz strokovne 
literature ali beletristike, 
ugotavljajo vzroke selitev 
in jih razvrš~ajo po zna-
nih merilih,

– ponovijo, pove/ejo in 
poglobijo svoje znanje 
o selitvah v posameznih 
zgodovinskih obdobjih 
(selitve homo sapiensa, 
kolonije Feni~anov in sta-
rih Grkov, selitve v ~asu 
Aleksandra Makedon-
skega, rimske kolonije, 
preseljevanje ljudstev, 
srednjeveška koloniza-
cija, kolonizacija med 
izvajanjem razsvetljen-
skih reform, mno/i~no iz-
seljevanje v 19. stoletju, 
sodobni selitveni tokovi);

– geografija 9. 
razred: pre-
bivalstvo,

– zgodovina 
7. razred: 
/ivljenje 
prvih ~love-
ških skupin, 
najstarejše 
civilizacije, 
stari Grki, 
rimska sve-
tovna dr/a-
va, Evropa 
po razpadu 
zahodno-
rimskega 
imperija, 
evropski 
srednji vek, 
Slovenci v 
srednjem 
veku, Ju/-
ni Slovani 
in turško 
prodiranje v 
Evropo,

– zgodovina 
8. razred: 
odkritja 
~ezmorskih 
de/el, go-
spodarski 
razvoj v 
Evropi od 
16. do konca 
18. stoletja, 
absolutizem 
v 17. In 18. 
stoletju, 
Evropa in 
svet na pre-
hodu v 19. 
stoletje;

OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– s pomo~jo zemljevida in vi-
deokasete izpišejo obmo~ja 
odseljevanja in priseljevanja 
Slovencev,

– opišejo, kdo so bili prvi izse-
ljenci,

– razlo/ijo starostno, poklicno, 
socialno in spolno sestavo iz-
seljencev,

– primerjajo odnos dr/ave, 
politi~nih strank in Cerkve do 
izseljevanja,

– ob besedilih in slikovnih virih 
opišejo pot izseljencev,

– na konkretnih primerih preso-
dijo in utemeljijo, ali je mit o 
Ameriki kot de/eli neštetih  
mo/nosti veljal;

– Slovenci in 
selitve skozi 
zgodovino,

– obdobje 
mno/i~nega 
izseljevanja 
Slovencev;

– projektno 
delo z raz-
stavo,

– terensko 
delo,

– obisk muze-
ja,

– pogovori s 
povratniki,

– delo z ze-
mljevidom,

– ogled vi-
deokasete 
Mno/i~no 
izseljevanje 
Slovencev 
v Zdru/ene 
dr/ave Ame-
rike,

– analizirajo 
statisti~ne 
podatke,

– delo z bese-
dili,

– delo s 
slikovnim 
gradivom,

– študijski pri-
mer v obliki 
/ivljenjskih 
zgodb;

– izdelajo ~asovno pregle-
dnico z ozna~enimi selit-
venimi tokovi po svetu 
in so~asnim potekom 
udele/be slovenskega 
ozemlja in prebivalstva v 
selitvenih tokovih,

– na terenu in v doma~em 
muzeju preiš~ejo posle-
dice selitev npr. od oblik 
naselij, poljske razde-
litve, etni~ne strukture 
prebivals  ZDA ali svarilo 
pred izseljevanjem v 
ZDA,

– v/ivijo se v izseljenca 
ali izseljenko in v obliki 
pisne igre vlog zapišejo 
svoje potovanje v ZDA,

– prebirajo /ivljenjske 
zgodbe izseljencev, jih 
med sabo primerjajo in 
utemeljujejo ali zavra~ajo 
mit o ZDA kot de/eli ne-
štetih mo/nosti;

– zgodovina 
7. razred: 
Slovenci v 
srednjem 
veku, Ju/-
ni Slovani 
in turško 
prodiranje v 
Evropo,

– zgodovina 
8. razred: 
Slovenci po 
letu 1848,

– zgodovina 
9. razred: 
Slovenci v 
prvi sve-
tovni vojni, 
svet in Slo-
venci med 
svetovnima 
vojnama, 
druga sve-
tovna vojna, 
Slovenci v 
~asu druge 
svetovne 
vojne, svet 
in Slovenci 
po drugi 
svetovni 
vojni

– geografija 9. 
razred: pre-
bivalstvo;
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– s primeri, ki jih poiš~ejo sami, 
ponazorijo, v katerih selitvenih 
tokovih je bil udele/en doma~i 
kraj ali mesto do druge svetov-
ne vojne,

– s pomo~jo podatkov, ki jih 
zberejo na terenu, v arhivu, v 
muzeju ali v knji/nici preiš~ejo 
posledice selitev v doma~em 
kraju ali mestu do druge sve-
tovne vojne,

– na izbranih /ivljenjskih zgod-
bah osvetlijo, kako je bilo 
prebivalstvo doma~ega kraja 
vklju~eno v pojav izseljevanja 
in zdomstva po drugi svetovni 
vojni,

– primerjajo vzroke izseljevanja 
iz doma~ega kraja z vzroki izse-
ljevanja Slovencev sploh,

– razlo/ijo poklicno, socialno in 
spolno strukturo izseljencev iz 
doma~ega kraja v posameznih 
obdobjih od konca 19. stoletja 
dalje,

– opredelijo oblike izseljevanja 
iz doma~ega kraja (zakonito\
nezakonito, posamezno\v sku-
pinah, sezonsko),

– navedejo pomembne doma~ine 
v pojavu selitev od konca 19. 
stoletja dalje,

– na terenu preiš~ejo, kako dale~ 
nazaj sega spomin prebival-
stva na pojav selitev in kakšni 
so spomini povratnikov, in 
pri~evanja posnamejo z video-
kamero,

– preiš~ejo vzroke in obseg 
selitev iz doma~ega kraja v 
sosednje kraje in mesta neko~ 
in danes zaradi zaposlitve, 
šolanja, porok, boljših stano-
vanjskih razmer ipd.,

– opredelijo obseg in vzroke da-
našnjih t. i. dnevnih selitev;

– selitve v na-
šem kraju;

– delo z ze-
mljevidom,

– analiza 
statisti~nih 
podatkov,

– terensko 
delo z an-
ketami in 
intervjuji, 
zbiranjem 
razli~nih 
podatkov in 
gradiv pri 
dru/inah 
izseljencev, 
zdomcev 
ali njihovih 
potomcev,

– projektno 
delo,

– sodelovalno 
u~enje,

– razstava,
– okrogla 

miza,
– videoprojek-

cija,
– delo z inter-

netom;

– podatke o selitvah v 
doma~em kraju lahko zbi-
rajo po razli~ni literaturi in 
virih, ki jih najdejo v arhi-
vih, muzejih, knji/nicah, v 
šolskih kronikah,  
/upniš~ih, krajevnih uradih 
in pri posameznikih,

– v/ivijo se v vlogo izseljen-
ca, zdomca iz doma~ega 
kraja in razlo/ijo svojo 
odlo~itev za izselitev (stal-
no ali za~asno),

– organizirajo debato za iz-
seljevanje in proti njem da-
nes (del u~encev zagovarja 
argumente v podporo, dru-
gi del proti izseljevanju),

– v obliki pisne igre vlog za-
pišejo svoje stališ~e glede 
izseljevanja s poudarkom 
na vprašanju, ali se je 
smiselno izseliti, kakšne so 
prednosti in slabosti izseli-
tve,

– v obliki terenskega dela, 
z anketami, intervjuji, zbi-
ranjem raznovrstnih ohra-
njenih podatkov ugotovijo, 
kako dale~ v preteklost 
sega ljudski spomin o izse-
ljevanju, kot rezultat dela 
pa organizirajo razstavo 
za celoten doma~i kraj z 
videoprojekcijo, razstav-
no zlo/enko in drugimi 
spremljajo~imi dejavnost-
mi,

– po internetu nave/ejo stike 
s potomci slovenskih izse-
ljencev v kateri koli dr/avi;

– zgodovina 
8. razred: 
Slovenci po 
letu 1848,

– zgodovina 
9. razred: 
Slovenci 
med sve-
tovnima 
vojnama, 
Slovenci po 
drugi sve-
tovni vojni,

– geografija 9. 
razred: pre-
bivalstvo;
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– na temelju zgodovinskih virov 
opredelijo obseg udele/be 
otrok v pojavu selitev na Slo-
venskem in v doma~em kraju 
med obema vojnama,

– na primeru ukradenih otrok 
razlo/ijo vojno divjanje na Slo-
venskem in zapišejo morebitne 
primere v doma~em kraju,

– opredelijo obseg udele/be 
otrok v politi~nih in ekonom-
skih selitvah po drugi svetovni 
vojni na Slovenskem in v 
doma~em kraju in zapišejo 
zna~ilne /ivljenjske zgodbe, ki 
so jih odkrili in raziskali;

– otroci v seli-
tvah;

– delo z 
u~beniki,

– delo z literar-
nimi besedili,

– terensko 
delo (inter-
vju, zbiranje 
gradiv o 
problematiki 
otroških 
selitev v 
doma~em 
kraju),

– priprava 
šolskega 
~asopisa na 
temo otrok v 
pojavu seli-
tev;

– priporo~amo branje 
knjig: Lukec in njegov 
škorec, De~ek z dvema 
imenoma, Taboriš~niki – 
ukradeni otroci, Preve~ je 
bilo solza in predstavitve 
vsebine v obliki zgodo-
vinskih govornih vaj,

– mogo~e si je ogledati 
film re/iserja Roberta 
Beninija /ivljenje je lepo 
in izvesti okroglo mizo o 
vojni in otrocih od druge 
svetovne vojne do da-
nes;

– zgodovina 
9. razred: 
Slovenci 
med obema 
vojnama, 
Slovenci 
med drugo 
svetovno 
vojno, Slo-
venci po 
drugi sve-
tovni vojni,

– geografija 9. 
razred: pre-
bivalstvo;

– po razpolo/ljivi literaturi opre-
delijo odnose med staroselci 
in alpskimi Slovani v zgodnjem 
srednjem veku in v doma~em 
kraju preiš~ejo, ali na staro-
selce spominjajo krajevna in 
ledinska imena ali ljudsko 
izro~ilo,

– razlo/ijo etni~ne posledice 
srednjeveške kolonizacije za 
slovensko narodnostno oze-
mlje in na izbranem primeru 
iz krajevne zgodovine odnose 
med etni~no raznolikim prebi-
valstvom,

– na primeru izbrane zgodovin-
ske de/ele, v kateri smo v 19. 
stoletju /iveli tudi Slovenci, 
opredelijo odnose med etni~no 
raznolikim prebivalstvom ter 
ugotavljajo, ali so se ti odnosi 
od za~etka do konca 19. stole-
tja spreminjali,

– primerjajo obdobje prve in dru-
ge svetovne vojne v doma~em 
kraju glede odnosa doma~inov 
do vojnih ujetnikov in begun-
cev,

– raziš~ejo ~as in obseg naselitve 
ko~evskih Nemcev, njihovo 
usodo med drugo svetovno 
vojno in po njej,

– ali je bilo 
slovensko 
ozemlje do 
priseljencev 
prijazna do-
movina?

– delo s 
strokovno 
literaturo,

– delo z 
u~beniki,

– projektno 
delo,

– sodelovalno 
u~enje,

– terensko 
delo z in-
tervjuji in 
zbiranjem 
gradiva;

– priporo~amo zbiranje 
podatkov iz arheolo-
ških analiz grobiš~, na 
katerih so bili skupaj 
pokopani alpski Slo-
vani in staroselci (npr. 
Bled), analizo ljudskega 
izro~ila – pesmi o povo-
dnih mo/eh, /alik /enah, 
analizo krajevnih imen 
s korenom Lah, poime-
novanj za pašništvo in 
predelavo mleka v Alpah, 
naziv krš~enica, krš~enik 
ipd. – na temelju tako 
zbranih podatkov lahko 
utemeljujejo odnose 
med alpskimi Slovani in 
staroselci,

– pri kolonizaciji v sre-
dnjem in delu novega 
veka se izpostavijo nase-
ljevanje nemških kmetov 
in meš~anov, italijanskih 
meš~anov in fu/inarjev, 
naseljevanje Uskokov z 
Balkana in njihovo v/ivlja-
nje v /ivljenje in delo no-
vega okolja in doma~ega 
prebivalstva,

– zgodovina 
7. razred: 
Slovenci v 
srednjem 
veku,

– zgodovina 
8. razred: 
Slovenci 
v obdobju 
1815–1848, 
Slovenci po 
letu 1848, 
Slovenci na 
prehodu v 
20. stoletje,

– zgodovina 
9. razred: 
Slovenci v 
2. svetovni 
vojni, Slo-
venci med 
svetovnima 
vojnama, 
Slovenci v 
~asu 2. sve-
tovne vojne, 
Slovenci po 
2. svetovni 
vojni,
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OPERATIVNI CILJI  
PREDMETA

PREDLAGANE  
VSEBINE

DEJAVNOSTI
SPECIALNODIDAKTIÈNA  

PRIPOROÈILA

MEDPRED-
METNE  

POVEZAVE

– na primeru doma~ega kraja 
primerjajo in razlo/ijo odnose 
med narodnostno razli~nim 
prebivalstvom kot posledico 
nastanka prve in druge Jugo-
slavije,

– osvetlijo in na izbranih prime-
rih ponazorijo vlogo doma~ega 
kraja v sodobnih selitvenih 
tokovih v Evropi in po svetu;

– na primeru izbrane zgodo-
vinske de/ele raz~lenijo 
odnose med Slovenci in 
preostalim prebivalstvom, 
saj tudi ena zgodovinska 
de/ela ni bila povsem 
slovenska (tudi Kranjska 
ima tri obmo~ja z nemško 
manjšino), in zapišejo 
sklepe s svojimi besedami,

– med prvo svetovno vojno 
se izpostavi odnos do be-
guncev s Primorskega, iz 
Galicije, iz Bukovine, med 
obema vojnama pa tudi 
odnos do vojnih ujetnikov 
(med prvo npr. do Rusov 
in Italijanov, med drugo do 
Francozov),

– v obliki preglednice zapi-
šejo v ustavah in v praksi 
na primeru doma~ega 
kraja izra/enih etni~nih 
odnosih,

– oblikujejo tehtne argu-
mente za misel, da je 
slovensko ozemlje bilo in 
je prijazna domovina do 
priseljencev, ali proti tej 
misli,

– izvedejo anketo o odnosu 
doma~ega prebivalca do 
priseljencev in se pogovo-
rijo o izsledkih,

– zasnujejo na~rt ohranjanja 
strpnih odnosov in spo-
štovanja druga~nosti med 
doma~im prebivalstvom in 
priseljenci;

– dr/avljanska 
vzgoja in 
etika 7. raz-
red: spora-
zumevanje 
in odlo~anje 
v skupnosti,

– dr/avljan-
ska vzgoja 
in etika 
8. razred: 
generacije 
in kulture – 
medsebojno 
razumeva-
nje.

– raziš~ejo /ivljenje in delo ene-
ga od znanih zamejcev, zdom-
cev ali izseljencev slovenskega 
rodu.

– znani Slo-
venci iz vrst 
zamejcev, 
zdomcev ali 
izseljencev.

– študijski 
primer.

– s študijskim primerom 
predstavijo /ivljenje in 
delo izbranega zamejca, 
zdomca ali izseljenca 
slovenskega rodu.
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4 KATALOG ZNANJA

V katalogu znanja so opredeljeni standardi znanja na dveh ravneh: minimalnem (M) in temelj-

nem (T). Pri minimalnem standardu znanja u~enec izkae le osnovno stopnjo doseganja cilja in 

s tem osnovno znanje, ki zadostuje za uspešen zaklju~ek izbirnega predmeta, pri temeljnem je 

izkazano jedrno znanje. 

Operativne cilje posameznih tematskih sklopov izbirnega predmeta smo tako ozna~ili z ravnijo 

zahtevnosti standarda, kar naj bo u~iteljem kot pomo~ pri opredelitvi meril in opisnih meril za 

preverjanja in ocenjevanje znanja. Operativni cilji, ki niso ozna~eni z ravnijo zahtevnosti stan-

darda, se lahko pojmujejo kot zahtevnejši in niso vklju~eni v katalog znanja.

Odkrivajmo preteklost svojega kraja

4.1 Srednjeveške zgodbe

Vrste srednjeveških igra~
Zabava odraslih

U~enci:

M: poimenujejo igra~e, naštejejo materiale, iz katerih so bile narejene, in opišejo vrste sre-

dnjeveških iger za otroke in odrasle;

T: utemeljujejo pomen iger za otroke;

T: razlo/ijo vzroke in posledice lova na /ivali kot vrste zabave;

T: razlo/ijo, kakšen je bil pomen turnirja.

^rna smrt
Ku˙na znamenja na naših tleh
Higiena

U~enci:

M:  ob zemljevidu opredelijo in pokaejo prostor ~rne smrti v 14. stol. in opišejo vzroke in 

posledice bolezni;

T:  primerjajo neozdravljive bolezni neko~ in danes in na~in njihovega širjenja;

T:  primerjajo zna~ilnosti in odnos do higiene v srednjem veku in danes.
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Obla~ila v srednjem veku
Vrste materialov
Na~in izdelave, sejmi, uvoz
Povezovanje obrtnikov v cehe

U~enci:

M:  opišejo zna~ilnosti obla~ilne kulture srednjega veka z vidika materialov in krojev obla~il;

M:  opišejo na~in izdelovanja obla~il in obutve ter pomen cehov pri tem;

T:  razloijo in utemeljujejo, kaj vpliva na na~in izdelave in izbiro obla~il;

T:  primerjajo obla~ila razli~nih drubenih slojev, vrsto materialov za obla~ila neko~ in danes, 

na~in izdelave neko~ in danes;

M:  opišejo poloaj delavcev v obrti.

⁄ivila in prehrana v srednjem veku
Priprava in postre˙ba hrane

U~enci:

M:  na izbranih primerih opišejo srednjeveško kuhinjo, jedilni pribor, prehrano bogatih in  

revnih<

T:  na primerih opišejo in razloijo na~in shranjevanja in kuhanja ivil v srednjem veku;

T:  ugotovijo, kakšna so bila nadomestila za pomanjkanje kakšnega ivila.

Vitezi:
Kdo so bili vitezi?
Kri˙arske vojne
Vsakdanje ˙ivljenje
Vitezi pri nas
Na~in bojevanja in bojna oprema
Vzgoja viteza
Obleka in oprema viteza
Vojskovanje

U~enci:

M:  na izbranih primerih opišejo ivljenje vitezov, kriarske vojne, na~in vojskovanja, opremo, 

pomo~nike, obla~ila, vrste oroja;
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T:  razloijo in utemeljujejo namen tekih in dolgotrajnih urjenj, vzroke za nastanek kriarskih 

vojn in posledice le-teh, pomen vitezov in viteštva; 

 ter ugotavljajo prednosti in pomanjkljivosti;

T:  ponazorijo urjenje vitezov.

Trubadurji:
Kdo so bili trubadurji?
Ustvarjanje trubadurske poezije

U~enci:

M:  opredelijo in opišejo, kdo so bili trubadurji, kdaj in kje so iveli;

T:  primerjajo trubadurje z drugimi pevci takratnega ~asa<

T:  primerjajo trubadursko umetnost z drugo umetnostjo tega obdobja.

Ljudsko verovanje v nadnaravne sile

Preganjanje ~arovnic uni~evanje modrih ensk in moških?

Krize v srednjeveški Cerkvi

U~enci:

T: opredelijo in razloijo ~as in prostor preganjanja ~arovnic, krizo v srednjeveški Cerkvi in 

na~in kaznovanja ~arovnic;

T: razloijo in utemeljujejo vzroke, ki so povzro~ili preganjanje ~arovnic.

Grofje Celjski: njihov vzpon in padec

Podelitev mestnih pravic

ivljenje v srednjeveškem mestu

V srednjeveški vasi

Poloaj ensk v srednjem veku

U~enci:

M:  opredelijo in opišejo ~as, prostor in glavne zna~ilnosti rodbine grofov Celjskih;

T:  razlagajo in utemeljujejo vzroke in posledice ivljenja in dela Hermana Celjskega; 

M:  opišejo posledice propada Celjskih;

T:  na temelju gradiva sklepajo o pomenu dodelitve mestnih pravic mestu Celje;

T:  primerjajo grb celjskih in ovneških grofov z današnjim slovenskim grbom (mesto ali trg, 

ki so mu bile podeljene pravice);
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M:  na izbranih primerih opišejo poloaj ensk v srednjem veku;

T:  opredelijo in utemeljujejo vzroke za takšen poloaj ensk.

4.2 Kako smo potovali?

Razvoj prometnih sredstev od prazgodovine do danes in vrste prometa:
– najstarejši pripomo~ki in sredstva za hojo, nošnjo in preva`anje tovora
– prometna sredstva na parni, motorni in elektri~ni pogon
– tehni~na in znanstvena odkritja na podro~ju prometa

U~enci:

T:  s svojimi besedami razloijo pojem prometno sredstvo;

T:  iz analize virov prepoznajo razli~na prometna sredstva in pripomo~ke ter jih razvrš~ajo 

glede na pogon;

M:  sklepajo na pomen razvoja prometnih sredstev za ~loveštvo;

M:  navedejo razli~ne vrste prometa.

Prehodnost slovenskega ozemlja in razvoj prometnega omre˙ja skozi ~as:
– gospodarsko in vojaškostrateški pomen slovenskega ozemlja 
– gradnja cestnega, re~nega in ˙elezniškega omre˙ja na Slovenskem

U~enci:

T:  prikaejo razvoj prometnega omreja na Slovenskem od rimskega obdobja do danes;

T:  na primeru sklepajo o pomenu gradnje prometnega omreja za razvoj doma~ega kraja oz. mesta;

Kopenski promet na Slovenskem:
– hoja, je˙a, tovorništvo
– prevozništvo (furmanstvo)
– ˙elezniški promet
– cestni promet

U~enci:

M:  navedejo in opišejo razli~ne oblike kopenskega prometa skozi ~as;

M:  opišejo zna~ilnosti posameznih oblik kopenskega prometa in z njim povezanega ivljenja ljudi;

T:  iš~ejo in zapišejo ljudska poimenovanja in drugo izro~ilo, povezano s kopenskim prome-

tom.
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Vodni promet:
– splavarstvo, ~olnarstvo
– ladijski promet

U~enci:

M:  navedejo razli~ne oblike vodnega prometa in vodnih prometnih sredstev;

T:  na podlagi virov analizirajo in opišejo zna~ilnosti posameznih oblik vodnega prometa na 

Slovenskem;

T:  primerjajo razvitost vodnega prometa s kopenskim na Slovenskem v razli~nih zgodovin-

skih obdobjih;

M: poimenujejo najpomembnejše reke na Slovenskem, po katerih je potekal promet v 

dolo~enih zgodovinskih obdobjih;

T:  poiš~ejo in zapišejo ljudska poimenovanja in drugo izro~ilo, povezano z vodnim prome-

tom v doma~em kraju.

Zra~ni promet:
– letenje v mitologiji
– razvoj letalstva skozi ~as
– razvoj letalstva na Slovenskem

U~enci:

T:  na temelju mitologije ugotavljajo ~lovekovo eljo po letenju;

T:  na temelju slikovnega gradiva opišejo razvoj naprav za letenje skozi ~as;

T:  osvetlijo vlogo najve~jih svetovnih raziskovalcev letenja.

Dru˙benogospodarski pomen nekaterih oblik prometa na Slovenskem (tovorništvo, 

splavarstvo\~olnarstvo, ˙elezniški promet)

U~enci:

M: sklepajo, o vplivu prometa na socialni poloaj ljudi in gospodarski razvoj krajev skozi ~as;

T: s konkretnimi primeri osvetlijo vpliv june eleznice na gospodarski in drubeni razvoj 

slovenskega prostora;

T: na podlagi virov ugotavljajo osebna stališ~a ljudi do prihoda eleznice v njihove kraje;

T: opišejo nesre~e neko~ in danes.
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Vpliv prometa na popotništvo, prenašanje informacij in razvoj turizma:
– najstarejše oblike potovanj
– prvi za~etki turizma
– prenašanje informacij

U~enci:

T:  primerjajo razli~ne oblike popotništva po namenu in na~inu skozi ~as;

T:  sklepajo o povezavi razvoja modernih prometnih sredstev z razvojem turizma;

T:  poveejo vpliv nekaterih tehni~nih dosekov na prenos informacij.

4.3 Slovenci kot vojaki

Do 19. stoletja:
– ~rna vojska
– kme~ka vojska

U~enci:

M:  poimenujejo drave, ki so jim slovenski vojaki sluili v preteklosti;

M:  imenujejo vojaške organizacije, ki so v preteklosti obstajale na slovenskem ozemlju;

M:  naštejejo vojaške organizacije na Slovenskem, ki so bile v pristojnosti drave;

T:  primerjajo ~rno vojsko in Uskoke glede na naloge in z njihovim poloajem povezane koristi;

T:  razloijo vojaško organiziranost kmetov v ~asu kme~kih uporov;

T:  na temelju zgodovinskih virov sklepajo o vzrokih za poraze kmetov v kme~kih uporih;

T:  s pomo~jo zemljevidov omejijo ozemlje, na katerem so bili dejavni slovenski vojaki v 

obravnavanem obdobju.

19. stoletje:
– tr˙aški okoliški bataljon
– narodne stra˙e
– vojaško izrazoslovje
– slovenski vojaki v avstro-ogrski vojski

U~enci:

M: navedejo drave, ki so jim slovenski vojaki sluili v 19. stoletju;

T:  razlikujejo med delom policistov in vojakov v 18. stoletju;

T:  na temelju zgodovinskih virov sklepajo o vzrokih za ustanovitev narodne strae leta 1848;

T:  pripravijo slovar~ek o slovenskem vojaškem strokovnem izrazoslovju v 19. stoletju.
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Prva svetovna vojna

U~enci:

T:  na temelju zgodovinskih virov in zemljevidov sklepajo, zakaj so bili Slovenci še posebej 

prizadeti ob izbruhu I. svetovne vojne;

T:  razloijo vzroke za to, da so slovenski vojaki na soški fronti bojevali na obeh straneh;

M:  s pomo~jo slikovnega gradiva in fotografij opišejo razmere, v kakršnih so iveli vojaki med 

vojno;

T:  v doma~em kraju ali njegovi blinji okolici poiš~ejo ostanke ali spomenik iz I. svetovne 

vojne in o tem napišejo poro~ilo;

T:  izdelajo plakat, na katerem prikaejo bojiš~a, kjer so se bojevali slovenski vojaki v I. sve-

tovni vojni.

Obdobje med obema vojnama

U~enci:

M:  opišejo pomen Maistrovih vojaških operacij za oblikovanje slovenske dravne meje;

T:  primerjajo boje na soški fronti z boji za severno mejo glede na tehniko bojevanja;

T:  na temelju zgodovinskih virov sklepajo o vzrokih za zmage in poraze v boju za severno 

mejo;

T:  utemeljijo, zakaj je bila vojska razslovenjena.

Druga svetovna vojna

U~enci:

T:  na dveh izbranih ivljenjskih zgodbah razloijo, zakaj so se Slovenci znašli na razli~nih 

straneh;

M:  s pomo~jo virov poimenujejo vojaške spopade v II. svetovni vojni v bliini doma~ega kra-

ja;

M:  opišejo pomen najpomembnejšega spopada v bliini doma~ega kraja za nadaljnji potek 

vojne;

T:  razlikujejo med razli~nimi vojaškimi formacijami, ki so delovale na slovenskem ozemlju in 

v okolici doma~ega kraja ter razloijo cilje in na~in njihovega delovanja.
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Osamosvojitev Slovenije

U~enci:

T:  na primeru dveh izbranih ivljenjskih zgodb sklepajo in opišejo poloaj slovenskih nabor-

nikov, ki so bili pred in med osamosvojitveno vojno v JLA;

T:  analizirajo posamezne bitke v osamosvojitveni vojni ter pojasnijo vzroke za uspeh sloven-

skih sil:

Slovenija in Nato

U~enci:

M:  opišejo vlogo zveze Nato v svetovni politiki;

T:  primerjajo naborniški in prostovoljni sistem sluenja vojske;

T:  primerjajo vlogo Nata ob nastanku in danes.

Slovenci v tujski legiji

U~enci:

M: opišejo delovanje tujske legije;

T: primerjajo tujsko legijo z redno vojsko.

4.4 Selitve skozi zgodovino

Migracije – pojem, oblike, vrste, vzroki
Selitve v zgodovini

U~enci:

M:  s pomo~jo enciklopedije ali slovarja tujk izpeljejo in opredelijo pojme migracija, emigraci-

ja, imigracija;

T:  ob zemljevidu razvrstijo selitve na notranje, znotraj drav, in zunanje, med dravami in 

med celinami;

T:  s pomo~jo izbranih ivljenjskih zgodb opredelijo, lo~ijo in razvrstijo ekonomske, politi~ne, 

verske, enske, moške, otroške, sezonske selitve;

T:  vzroke za selitve Slovencev razvrstijo po pomembnosti od bolj k manj pomembnim in po 

konkretnosti od splošnih do konkretnih.
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Slovenci in selitve skozi zgodovino
Obdobje mno˙i~nega izseljevanja Slovencev

U~enci:
T:  na podlagi zemljevida in videokasete izpišejo obmo~ja odseljevanja in priseljevanja Slo-

vencev;
M:  opišejo, kdo so bili prvi izseljenci;
T:  razloijo starostno, poklicno, socialno in spolno sestavo izseljencev;
T:  ob besedilih in slikovnih virih opišejo pot izseljencev.

Selitve v našem kraju

U~enci:
T:  s primeri, ki jih poiš~ejo sami, ponazorijo, v katerih selitvenih tokovih je bil udeleen 

doma~i kraj ali mesto do druge svetovne vojne;
T:  primerjajo vzroke izseljevanja iz doma~ega kraja z vzroki izseljevanja Slovencev sploh;
T:  razloijo poklicno, socialno in spolno strukturo izseljencev iz doma~ega kraja od konca 19. 

stoletja dalje;
M:  opredelijo oblike izseljevanja iz doma~ega kraja (zakonito\nezakonito, posamezno\v sku-

pinah, sezonsko);
M:  navedejo pomembne doma~ine v pojavu selitev od konca 19. stoletja dalje;
T:  opredelijo obseg in vzroke današnjih t. i. dnevnih selitev.

Otroci v selitvah

U~enci:
T:  na temelju zgodovinskih virov opredelijo obseg udelebe otrok v selitvah na Slovenskem 

in v doma~em kraju med obema vojnama;
T:  na primeru ukradenih otrok razloijo vojno divjanje na Slovenskem in zapišejo morebitne 

primere v doma~em kraju.

Ali je bilo slovensko ozemlje prijazna domovina do priseljencev?

U~enci:
T:  primerjajo obdobje prve in druge svetovne vojne v doma~em kraju glede odnosa doma~inov 

do vojnih ujetnikov in beguncev;
T:  osvetlijo in na izbranih primerih ponazorijo vlogo doma~ega kraja v sodobnih selitvenih 

tokovih v Evropi in po svetu.
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5 PRILOGE

5.1 Medpredmetne povezave

Pri pouku predmeta Odkrivajmo preteklost svojega kraja je mogo~e na~rtovati in izvajati razli~ne 

medpredmetne povezave prek razli~nih dejavnih oblik in metod pou~evanja in u~enja s predmeti, 

kot so: likovna vzgoja, slovenš~ina, geografija, knjini~no-informacijska znanja, dravljanska 

vzgoja in etika ter gospodinjstvo. Cilj medpredmetno zasnovanega pouka je na~rtovanje in 

uresni~evanje izbranih ciljev oz. spretnosti in veš~in prek izbranih vsebin.

U~itelj naj na za~etku leta u~encem predstavi dejavnosti, ki jih lahko izvajajo, in skupaj z njimi 

izdela letno pripravo. 

5.2 Specialnodidaktična priporočila

U~ni na~rt za zgodovino kot izbirni predmet v devetletni osnovni šoli Odkrivajmo preteklost 

svojega kraja sestavljajo štirje tematski sklopi: Srednjeveške zgodbe, Kako smo potovali?, 

Slovenci kot vojaki in Selitve skozi zgodovino. U~itelj izmed štirih tematskih sklopov glede na 

zanimanje u~encev, odmevnost zgodovinske teme v doma~em kraju, mestu ali pokrajini, glede 

na dostopnost zgodovinskih virov in monosti, ki jih ima za obravnavo na šoli, izbere le dva 

tematska sklopa, ki ju z u~enci obravnava v 35 u~nih urah. 

U~itelj upošteva tudi predznanje u~encev, ki so ga pridobili pri obravnavi ciljev in vsebin, ki se 

nanašajo na izbrana tematska sklopa, glede na u~ni na~rt za zgodovino v 7. ali 8. razredu.

 

Dejavne na~ine pou~evanja in u~enja u~itelj izbira glede na cilje izbirnega predmeta. U~itelj 

pouk izbranih tematskih sklopov na~rtuje tako, da u~ence navaja na odkrivanje in raziskova-

nje zgodovine doma~ega kraja, mesta, pokrajine s pomo~jo najrazli~nejših zgodovinskih virov 

iz razli~nih medijev. Priporo~amo, da je razmerje med razvijanjem zgodovinskih spretnosti in 

gradnjo novega vsebinskega znanja enakovredno razporejeno, in sicer 50 % v korist razvijanja 

zgodovinskih spretnosti in 50 % v korist gradnje vsebinskega znanja. 

Priporo~amo tudi odkrivanje oziroma raziskovanje zgodovine doma~ega kraja, mesta, pokrajine 

v obliki sodelovalnega u~enja, projektnega dela, terenskega dela z vklju~evanjem muzejev in 

arhivov, krajših in daljših ekskurzij, raziskovalnih taborov ipd. 
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Z izbirnim predmetom elimo pove~ati dejavno vlogo u~encev pri pouku zgodovine, spodbu-

jati njihovo radovednost in zanimanje za krajevno zgodovino in s tem tudi za narodno in ob~o 

zgodovino. U~itelj v u~nem procesu u~encem svetuje in jih usmerja, kako priti do ustreznih 

zgodovinskih virov, kako jih analizirati in kako oblikovati sklepe. U~enci naj svoja spoznanja 

in stališ~a tudi predstavijo v obliki plakatov, razstav, poro~il o obiskih razstav, zgodovinskih 

govornih vaj, zloenk, turisti~nih zloenk in katalogov, z vodenjem po doma~em kraju ali mestu 

ali z vodenjem ekskurzije po doma~i regiji, z razstavo portfolijev ipd.

5.3 Preverjanje in ocenjevanje znanja

U~iteljem priporo~amo, da znanje preverjajo in ocenjujejo tudi z uporabo portfolija ter drugih 

oblik preverjanja in ocenjevanja znanja, poleg ustnega in pisnega preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Preverjajo in ocenjujejo se razli~ne vrste znanja na razli~nih zahtevnostnih ravneh. 

Tako se preverjajo in ocenjujejo znanje v obsegu predlaganih vsebin ter razli~ne spretnosti in 

veš~ine, ki se razvijajo in oblikujejo pri pouku zgodovine v enakovrednem razmerju. Tako je 

poudarek na:

– lo~evanju bistvenih od nebistvenih informacij,

– razumevanju sedanjega dogajanja in odnosov ter vzrokih zanje, 

– kriti~nem ocenjevanju zgodovinskih dogodkov in pojavov ter najrazli~nejših zgodovinskih 

virov.
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