
1. razred

TEMELJNE OSNOVE SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOMPETENCE

Uporaba virov

Učenec
- pridobi podatke iz raznovrstnih virov, koristnih za
  razumevanje obravnavanega zgodovinskega pojava;

Evropski zgodnji srednji vek:
- preseljevanje ljudstev
- nastanek držav v Evropi v zgodnjem
  srednjem veku
- fevdalna družba
- poselitev slovenskega prostora,
  Karantanija, pokristjanjevanje
  Slovanov, pomen sv. Cirila in Metoda
- rojstvo in širjenje islama

Evropski visoki in pozni srednji vek
- Evropa okoli leta 1000 (Vikingi in
  Normani)
- vloga Cerkve: križarske vojne
- razvoj gospodarstva in kulture
- srednjeveška mesta in življenje
  meščanov
- pomorske republike
- komune in sinjorije
- slovenske dežele v srednjem veku

Pozni srednji vek
- razmah trgovine in njegove posledice
- izvenevropske celine v srednjem veku

Učenec
- uporablja strokovno izrazje
- zna uporabljati podatke iz
   raznovrstnih virov za 
   razumevanje zgodovinskih
   pojavov;
- zna kronološko umestiti 
   zgodovinsko dogajanje in ga 
   povezati s sodobno zgodovino
- zna uporabiti lastno znanje, da
   predstavi določeno obdobje in
   svoje misli tudi z uporabo 
   tehnoloških pripomočkov;
- zna razbrati, uporabljati in
   urejati zgodovinsko gradivo;
- zna ugotavljati vzroke in posle-
   dice zgodovinskih dogodkov;
- zna uporabljati zgodovinske 
   karte in časovne trakove, da
   umesti zgodovinsko dogajanje
   v določeno obdobje;
- zna predstaviti naučeno snov 
   s pomočjo zemljevidov, 
   časovnih trakov in miselnih
   vzorcev;
- zna uporabljati usvojeno
   znanje za razumevanje
   pomena medkulturnosti, 
   sožitja in strpnosti;
- pozna najpomembnejše 
   mednarodne organizacije in

Urejanje virov

- primerja zgodovinske okvire obravnavanih obdobij in
  civilizacij;
- uporablja kronologijo in zgodovinsko-zemljepisne 
  zemljevide, da predstavi naučeno snov;
- razbere in urejuje zgodovinsko gradivo;
- ugotavlja vzroke in posledice zgodovinskih dogodkov;

Izdelki

- uporablja zgodovinsko-zemljepisne zemljevide in
  časovne trakove, da predstavi naučeno snov;
- obravnavano snov predstavi v ustni ali pisni obliki;

Aktualizacija - primerja značilnosti različnih civilizacij in ljudstev ter
  jih primerja z narodnostno raznolikostjo današnjega
  časa;
- odkriva korenine obravnavanega obdobja v krajevnem
  in širšem okolju.



   njihov pomen v svetu.


