
3. razred

TEMELJNE OSNOVE SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOMPETENCE

Uporaba virov

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

Leto 1848 – pomlad narodov
- zedinjenje Italije in Nemčije
- industrijska revolucija in posledice

Od 2. polovice 19. stol. do političnih in 
družbenih sprememb v začetku 20. stol. 
- ustvarjanje demokracije
- imperializem

Prva svetovna vojna
- zavezništva, vzroki za vojno, fronte, 
   način bojevanja, stanje med vojno,
   izgube, konec vojne in posledice
- oktobrska revolucija
- kriza demokracije in totalitarizmi
- svetovna gospodarska kriza
- Slovenci med obema vojnama

Druga svetovna vojna
- zavezništva, povod, fronte, način
  bojevanja, stanje med vojno, izgube,
  konec vojne, posledice
- Slovenci v času druge svetovne vojne

Svet po drugi svetovni vojni
- hladna vojna

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, uporablja in urejuje zgodovinsko gradivo;
- ugotavlja vzroke in posledice zgodovinskih dogodkov;

Izdelki

- uporablja zgodovinsko-zemljepisne zemljevide in
  časovne trakove, da predstavi naučeno snov;
- obravnavano snov priredi v obliki ustne ali pisne
   pripovedi;

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.

KOMPETENCE OB ZAKLJUČKU TRILETNEGA ŠOLANJA

 samostojno se informira o zgodovinskih dogodkih in problemih tudi s pomočjo digitalnih sredstev;
 pozna glavna dejstva italijanske in slovenske zgodovine od srednjeveških oblik prevzemanja oblasti do oblikovanja enotne države in do oblikovanja 

republike;
 pozna glavne procese srednjeveške, novodobne in sodobne evropske zgodovine;
 pozna glavne procese svetovne zgodovine od padca zahodnorimskega cesarstva do današnjih dni;
 pozna bistvene značilnosti krajevne zgodovine;
 pozna in ceni oblike vsečloveške kulturne dediščine;
 ima izobilkovano samostojno učno metodo, razume zgodovinska besedila in črpa podatke iz raznih materialnih, pisnih in elektronskih virov;
 zna pokazati in dokazati zgodovinsko znanje s povezovanjem dejstev in zna utemeljiti svoje poglede;
 dojame različna mnenja in kulture ter razume glavne probleme sodobnega sveta.


