Torek, 7. 4. 2020, ZGODOVINA
6. a
Draga učenka, dragi učenec.

Prejšnji teden sem vam napisala, da boste danes preverjali znanje.
Vendar pa bomo preverjanje prenesli na naslednji torek, saj nismo še celotnega poglavja o
gradbeništvu.

Danes boš s pomočjo različnih nalog utrdil/a poglavje o gradbeništvu. Naloge so v dodatnem
Wordovem dokumentu, da lahko pišeš odgovore neposredno vanj.

Vaša učiteljica zgodovine, Bojana Morato
bojana.morato@oskosmac.si

Učna enota: UTRJEVANJE ZNANJA – ČLOVEK USTVARJA - GRADBENIŠTVO
Cilji:
Učenec:
► Ob različnih nalogah utrjuje pojme iz poglavja O GRADBENIŠTVU

Navodilo za delo:
V nadaljevanju so štiri naloge: povezovanje pojmov, križanki in osmerosmerka.
Opraviti moraš vsaj dve od štirih nalog.

Dve rešeni nalogi mi pošlji na e-naslov, da ju pregledam.

7.a
Danes začenjamo z novim obdobjem v zgodovini – s srednjim vekom.
Ta se je začel po letu 476, ko je propadla zahodna rimska država.

Učna tema:

SREDNJI VEK

Učna enota: DELITEV SREDNJEGA VEKA TER ČASOVNI TRAK ZA OBDOBJE

ZGODNJEGA SREDNJEGA VEKA
Cilji:
Učenec:
► Časovno opredeli začetek in konec srednjega veka.
► Nariše časovni trak z najpomembnejšimi dogodki v zgodnjm srednjem veku.

Potrebuješ
-

Zvezek za zapisovanje
Učbenik Raziskujem preteklost 7, str. 85-86 in 90

UVOD:
Oglej si in prisluhni kratkemu video posnetku na YouTubu o srednjeveški glasbi (1.52 min) –
Muzika srednjeg veka.
Na posnetku slišiš glasbo, ogledaš pa si lahko tudi srednjeveške glasbene instrumente.
Prepoznaš katerega?
https://www.youtube.com/watch?v=20ls0vBRx9I
Kaj že veš o srednjem veku iz prejšnjih let?

Srednji vek se je v Evropi torej začel po razpadu rimskega imperija.
Življenje se je v naslednjih 1000 letih v Evropi popolnoma spremenilo.
Danes boš spoznal, kako delimo srednji vek ter izdelal časovni trak za obdobje zgodnjega
srednjega veka v Evropi.

NAVODILA ZA DELO:
Odpri U, str. 85-86.
V zvezek NA NOVO STRAN prepiši velik naslov poglavja (čez 2 vrstici).
1. Premakni se na stran 90. Na tej strani je v okvirčku nad rubriko “Ali veš” zapisano,
kako delimo srednji vek.
Delitev si prepiši v zvezek.
2. Vrni se na stran 85-86. Na levem robu strani 85 je časovni trak za evropski zgodnji
srednji vek.
V zvezek (pod delitev srednjega veka) zapiši še en naslov - čez 1 vrstico:
EVROPSKI ZGODNJI SREDNJI VEK, nato preriši časovni trak od leta 476 do leta 900.
3. Lansko leto smo se pri zgodovini učili, v kakšnih bivališčih so v srednjem veku živeli
plemiči.
To so bili gradovi.
Nariši skico srednjeveškega gradu.

Grad Sevnica.

Nalogo fotografiraj in mi jo pošlji, da jo pregledam.

Vir: internet

9.a
Z današnjo uro začenjamo novo in zadnje poglavje v tem šolskem letu.
V tem poglavju bomo spoznali Slovence v 20. In 21. Stoletju.

Učna tema:

SLOVENCI V 20. IN 21. STOLETJU

Učna enota: ZAKAJ

SO SE SLOVENCI ODLOČILI ZA KRALJEVINO

JUGOSLAVIJO
Cilji:
Učenec:

► analiziraš zgodovinske korake, ki so pripeljali do nastanka Kraljevine SHS,
► opišeš nacionalni položaj Slovencev v Avstro-Ogrski,
► primerjaš in utemeljiš razlike med majniško in krfsko deklaracijo,
► pojasniš vzroke za nastanek Države SHS,
► pojasniš vzroke in potek nastanka Kraljevine Jugoslavije.

Potrebuješ
- zvezek
- učbenik Raziskujem preteklost 9, str. 82-83
POJMI:
▪ majniška deklaracija
▪ krfska deklaracija
▪ Država SHS
▪ Kraljevina SHS
Oblika dela: individualna
Metoda: delo z učbenikom, oblikovanje zapisa v zvezek

UVOD
1. Ob začetku šolskega leta smo spoznali 1. svetovno vojno.
USTNO odgovori na vprašanje:
Zakaj se je Slovencem soška fronta vtisnila globoko v spomin? (Če se ne spomniš si pomagaj z
U 82).

Ob koncu 1. svetovne vojne je razpadlo prej mogočno Avstro Ogrsko cesarstvo in na tleh prejšnje
države so nastale mnoge nove. Med temi je bila tudi Kraljevina Jugoslavija ali s prvotnim imenom
KRALJEVINA SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV (SHS).
V to državo so 1. decembra 1918 vstopili tudi naši predniki Slovenci potem, ko so dober mesec
pred tem, 29. oktobra 1918, ustanovili lastno DRŽAVO SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV (SHS) s
sedežem v Zagrebu in za Slovence v Ljubljani.
Danes boš spoznal/a, zakaj so si Slovenci tako želeli lastno državo, kako so si zamislili njeno
delovanje in zakaj ni obstala ter zakaj so se morali povezati v skupno Kraljevino SHS
NAVODILA ZA DELO
A. Odpri U, str. 83-84
B. Preleti besedilo, oglej si slikovno gradivo, odlomke iz zgodovinskih virov.
C. V zvezek na novo stran zapiši naslov poglavja in današnje učne enote (glej naslove zgoraj).
Č) Tokrat pa ob natančnejšem branju besedila v učbeniku zapiši v zvezek 5 kratkih točk.
Sledi navodilom.
1. točka: Kakšen je bil nacionalni položaj Slovencev v razpadajoči Avstro Ogrski ob koncu 1.
svetovne vojne (U 83 – 1. odstavek).
2. točka: Slovenski politiki so v povezavi z drugimi Južnimi Slovani v AO monarhiji že pred
razpadom države leta 1917 oblikovali dve pomembni izjavi: majniška in krfska deklaracija.
V čem sta se ti dve deklaraciji razlikovali (U 83, 4., 5. in 6. odstavek – vijola okvirčki).

Dr. Anton Korošec in Janez E. Krek,
najvidnejša slovenska politika v prvi
polovici 20. stoletja.
Vir. Internet

3. točka: Zakaj je bila pomembna Država SHS (kdaj, zakaj, ureditev, težave: U 84)

4. točka: Pot v ustanovitev Kraljevine SHS (kdaj, zakaj so vanjo vstopili tudi Slovenci, obseg
države – U 84, oba vijola okvirčka)

ZAKLJUČEK:
USTNO: Primerjaj oba zemljevida. Kakšna je bila razlika v obsegu obeh držav?

