
ZGODOVINA - 1.RAZRED 

VSEBINE CILJI KOMPETENCE 

Opazovanje narave in 

predmetov. 

Zbiranje in analiza slikovnih 

virov. 

Zbiranje predmetov in 

fotografij iz lastnega otroštva. 

Opazovanje in beleženje 

cikličnih sprememb v naravi 

in okolju. 

Poimenovanje delov dneva 

(jutro, poldne, popoldne, 

večer, noč). 

Zaporedje dogodkov v 

pravljici. 

Učenčeva zgodovina: prej v 

vrtcu, sedaj v šoli. 

Zaporedje dnevov, mesecev 

in letnih časov v letu. 

Časovno trajanje dogajanja. 

Sočasnost dogajanja (medtem 

ko …). 

Cikličnost na koledarju in 

raba koledarja – dnevi, tedni, 

meseci, letni časi. 

Osnovni časovni pojmi: prej, 

sedaj, potem; včeraj, danes, 

jutri. 

Dan in noč. 

Opis poteka učenčevega 

dneva: Moj dan. 

Opis sprememb, ki se 

pojavljajo v času na osebah, 

Učenec: 

pozna vpliv minevanja časa na 

osebah, živalih in predmetih 

preko slik in fotografij; 

zbira predmete iz svoje 

preteklosti in ugotavlja, kdaj 

jih je uporabljal; 

pozna cikličnost preko 

sprememb v vsakdanjem 

življenju in v naravi tudi preko 

slik in fotografij; 

poimenuje različne dele dneva; 

poimenuje dneve v tednu, letne 

čase in mesece; 

pravilno uporablja izraze: prej, 

potem, včeraj, danes, jutri; 

razvršča dogodke po pravilnem 

zaporedju; 

pozna pojem sočasnosti 

dogajanja (medtem, ko...); 

pozna osnovne časovne pojme 

in dogodke ter jih pravilno 

razvršča; 

opiše dogodke in spremembe v 

teku dneva; 

ugotavlja vzrok in posledico 

različnih dogodkov; 

pozna vpliv minevanja časa na 

osebah, živalih in predmetih 

(prej, potem); 

postavi koledarske praznike v 

pravilni letni čas; 

Spoznavati učenčevo osebno 

preteklost in preteklost 

odraslih v krogu svojih 

najbližjih. 

Pridobiti iz raznovrstnih virov 

enostavne podatke o 

zgodovinskem dogajanju. 

Grafično in besedno prikazati 

dejavnosti iz preteklosti. 

Prepoznati odnose zaporedja 

in sočasnosti, trajanje, 

časovne cikle in spremembe v 

vsakdanjosti. 

Prepoznavati  in uporabljati 

konvencionalna sredstva za 

merjenje in ponazarjanje časa 

(deli dneva, koledar). 

Spremljati in razumeti 

zgodovinska dogajanja s 

poslušanjem zgodb in 

pripovedi iz preteklosti. 

Vstavljati dogodke in 

predmete v ustrezen časovni 

okvir (dan, letni čas, 

otroštvo...). 

Predstaviti pridobljeno znanje 

in pojme s pomočjo grafičnih 

in pisnih izdelkov. 



živalih in predmetih 

Imena dnevov v tednu; 

razvrščanje dejavnosti 

(šolskih in izvenšolskih) v 

tednu. 

Poznavanje koledarja: letni 

časi, meseci, tedni. 

Koledarski prazniki. 

Poslušanje, zbiranje in 

memoriranje pripovedi iz 

preteklosti. 

Reševanje križank in 

dopolnjevank. 

Povezava sličic z besedilom. 

Časovni krog. 

Priprava tedenskega urnika. 

Izdelava koledarja rojstnih 

dnevov. 

ponazori spremembe v teku 

dneva, meseca in leta; 

ponazori zaporedje dnevov, 

mesecev in letnih časov. 

 

 

ZGODOVINA - 2.RAZRED 

VSEBINE CILJI KOMPETENCE 

Iskanje in razvrščanje ustnih, 

pisnih, slikovnih in 

materialnih virov (zgodbe, 

pesmi, knjige, revije, 

fotografije, predmeti …). 

Opisovanje starih predmetov 

in ugotavljanje njihove 

namembnosti. 

Časovno trajanje dogajanja. 

Cikličnost dogajanja. 

Sočasnost dogajanja (medtem 

Učenec: 

razbira informacije iz starih 

predmetov in postavlja 

hipoteze glede njihove 

namembnosti; 

razporeja dogodke po 

pravilnem zaporedju na 

časovnem traku; 

ugotovi cikličnost preko 

sprememb v vsakdanjem 

življenju in v naravi; 

Spoznavati učenčevo osebno 

preteklost in preteklost 

odraslih v krogu svojih 

najbližjih. 

Pridobiti iz raznovrstnih virov 

enostavne podatke o 

zgodovinskem dogajanju. 

Prepoznati odnose zaporedja 

in sočasnosti, trajanje, 

časovne cikle in spremembe. 

Prepoznavati funkcijo in rabo 



ko …). 

Osnovni časovni pojmi (prej, 

sedaj, potem; včeraj, danes, 

jutri). 

Časovni pojmi: dan, teden, 

mesec, leto, letni časi. 

Raba koledarja in urnika. 

Koledarski prazniki. 

Naprave za merjenje časa 

(sončna ura, budilka, 

štoparica, ročna ura ...). 

Branje ure. 

Moja zgodovina: moja 

družina, družinsko drevo, moj 

dom. 

Moj kraj v preteklosti: 

spremembe v bližnji okolici. 

Življenje v bližnji preteklosti: 

hiše, oblačila, prehrana, 

poklici in delo, igre in igrače, 

navade in običaji. 

Nekoč v šoli. 

Osebni časovni trak od 

rojstva do 2.r.. 

Časovni trak družine. 

Družinsko drevo. 

Beleženje pomembnih 

dogodkov med šolskim 

letom. 

pozna primerno terminologijo 

za določanje časovnih pojmov; 

bere uro; 

pozna osnovne časovne pojme: 

prej, potem, včeraj, danes, jutri 

in jih pravilno uporablja; 

pozna pojem sočasnosti 

dogodkov 8medtem, ko...); 

pozna osnovne časovne pojme: 

dan, teden, mesec, leto in jih 

pravilno uporablja; 

razstavlja in razvršča v 

ustrezen časovni okvir osebne 

izkušnje in doživetja; 

ugotovi spremembe v času v 

načinu življenja; 

posluša pripovedi in zgodbe iz 

preteklosti in primerja z 

dogajanji v sedanjosti 

(življenje v preteklosti in v 

sedanjosti); 

sestavi krajši časovni trak in 

ponazori zaporedje dogodkov; 

beleži spremembe v času. 

konvencionalnih sredstev za 

merjenje in ponazarjanje časa 

(ura, koledar, časovni trak). 

Spremljati in razumeti 

zgodovinska dogajanja s 

poslušanjem zgodb, pripovedi 

iz preteklosti. 

Vstavljati dogodke in 

predmete v ustrezen časovni 

okvir (dan, letni čas...). 

Predstaviti pridobljeno znanje 

in pojme s pomočjo grafičnih 

in pisnih pisnih izdelkov. 

 

 

ZGODOVINA - 3.RAZRED 

VSEBINE CILJI KOMPETENCE 

Zgodovinski viri (pisni, ustni Učenec: Spoznavati učenčevo osebno 



slikovni in materialni). 

Zbiranje osebnih 

dokumentov, fotografij, knjig 

in drugih zgodovinskih virov 

... 

Vzroki in posledice 

dogodkov iz prazgodovine. 

Opisovanje osebne zgodovine 

s pomočjo fotografij, 

predmetov in drugih 

zgodovinskih virov. 

Opisovanje časovnega traku 

od rojstva do tretjega razreda. 

Časovne enote za merjenje 

časa (desetletje, stoletje in 

tisočletje). 

Sestava časovnih trakov. 

Štetje let na časovnem traku 

(pred in po našem štetju). 

Delitev prazgodovine v 

obdobja: 

 paleolitik- starejša 

kamena doba, 

 mezolitik – mlajša 

kamena doba, 

 neolitik – nova 

kamena doba. 

Usvajanje ustrezne 

teminologije. 

Delitev zgodovine. 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo 

z zgodovino (arheolog, 

paleontolog, zgodovinar,...). 

Nastanek Zemlje. 

poišče podatke o svojem 

rojstvu in razvoju; 

zbira osebne dokumente, 

fotografije in jih opiše; 

je sposoben postavljati 

hipoteze o načinu življenja v 

prazgodovini; 

usvoji zgodovinske dogodke 

preko različnih virov in 

dokumentov; 

pozna vire, ki pričajo o 

življenju pračloveka v naših 

krajih; 

časovno uredi svoje fotografije; 

razume in opiše spremembe od 

svojega rojstva do tretjega 

razreda; 

pozna in določi na časovnem 

traku desetletje, stoletje in 

tisočletje; 

določi na časovnem traku 

obdobja človekovega razvoja; 

loči prazgodovino v tri 

obdobja; 

bogati besedišče  z novoimi 

besedami; 

zna, kako štejemo leta; 

pozna strokovnjake, ki se 

ukvarjajo z zgodovino; 

pozna in loči zgodovinske vire; 

pozna glavne faze nastanka in 

razvoja Zemlje; 

pozna razvoj prvih živih bitij; 

pozna proces fosilizacije; 

preteklost in preteklost 

odraslih v krogu svojih 

najbližjih. 

Pridobiti iz virov enostavne 

podatke o zgodovinskem 

dogajanju. 

Grafično in besedno 

predstaviti dejavnosti, 

doživete in pripovedovane 

dogodke. 

Prepoznati v doživetih in 

pripovedovanih pojavih in 

izkušnjah odnose zaporedja in 

sočasnosti, trajanje, obdobja, 

časovne cikle in spremembe. 

Prepoznavati funkcijo in rabo 

konvencionalnih sredstev za 

merjenje in ponazarjanje časa 

(časovni trak). 

Spremljati in razumeti 

zgodovinska dogajanja s 

poslušanjem in branjem 

besedil iz antike, zgodb, 

pripovedi, življenjepisov 

velikih osebnosti iz 

preteklosti. 

Urediti pridobljeno znanje v 

miselne vzorce. 

Ugotavljati podobnosti in 

razlike med različnimi 

družbeno-zgodovinskimi 

okviri iz med seboj oddaljenih 

krajev in časov. 

Predstaviti pridobljeno znanje 

in pojme s pomočjo grafičnih 

izdelkov in pisnih izdelkov ter 

digitalnih sredstev. 



Razvoj življenja na Zemlji. 

Proces fosilizacije. 

Dinozavri. 

Prazgodovina: paleolitik, 

mezolitik, neolitik. 

Razvoj človeka. 

Življenje pračloveka v 

prazgodovini. 

Razlike med paleolitikom in 

neolitikom. 

Prazgodovinske dobe glede 

na uporabo različnih kovin. 

Nastanek prvih obrti in 

trgovanja. 

Izum pisave – mejnik med 

prazgodovino in zgodovino. 

Urejanje bivališč (vasi, mest) 

in bivanjskega prostora v 

prazgodovini. 

pozna življenje nekaterih 

dinozavrov; 

pozna značilnosti, navade in 

življenje pračloveka; 

ugotavlja in opiše razlike med 

paleolitikom in neolitikom; 

ugotovi vzroke in posledice 

prazgodovinskih dogodkov; 

pozna vzroke in posledice 

velikih sprememb v človeški 

družbi; 

zna, kako so nastale prve obrti 

in trgovanje; 

pozna dobe v prazgodovini 

glede na uporabo različnih 

kovin; 

pozna razliko med 

prazgodovino in zgodovino; 

nariše, sestavlja in dopolnjuje 

časovni trak; 

določi svojo življenjsko dobo 

na časovnem traku; 

določi pomembne datume 

osebne zgodovine na časovnem 

traku; 

prikaže na časovnem traku 

štetje let pred in po 

Kristusovem rojstvu. 

 

ZGODOVINA - 4.RAZRED 

VSEBINE CILJI KOMPETENCE 

Razbiranje informacij iz 

različnih virov in rekonstrukcija 

dogajanj na podlagi zbranih 

podatkov. 

Učenec: 

uporablja zgodovinske vire za 

rekonstrukcijo dejstev in 

Brati zgodovinski zemljevid, ki 

zadeva obravnavano civilizacijo. 

Uporabljati kronologijo in 

zgodovinsko/zemljepisne 



Ustno in pisno poročanje o 

predelanih vsebinah. 

Antične civilizacije ob velikih 

rekah: 

 Mezopotamija – 

ozemlje ob rekah Evfrat in 

Tigris. 

 Egipt – ozemlje ob reki 

Nil. 

 Daljni vzhod – ozemlja 

ob rekah Ind, Modra in Rumena 

reka. 

Antični narodi ob 

Sredozemskem morju 

 Feničani 

 Hebrejci 

 Kreta in Mikene (uvod v 

Antično Grčijo - trojanska 

vojna, grški miti in bogovi ter 

Homer) 

Branje in uporaba 

zgodovinsko/zemljepisnih 

zemljevidov, določanje lege 

obravnavanih krajev, 

dopolnjevanje nemih 

zemljevidov. 

Sestava časovnih trakov, branje 

že pripravljenih časovnih trakov, 

razlaga zgodovinskih dejstev 

tudi s pomočjo zemljevidov in 

miselnih vzorcev. 

Razvrščanje na časovnem 

traku obdobij nastanka, 

obstoja in propada prvih 

antičnih civilizacij. 

Ugotavljanje  razlik in 

podobnosti med 

obravnavanimi civilizacijami. 

Opis značilnosti in navad 

dogodkov; 

predstavi v ustni in pisni obliki 

pridobljene informacije, znanje, 

podatke; 

postavlja dogajanja v čas in 

prostor ter ugotavlja povezave 

med dogodki in geografskimi 

značilnostmi kraja; 

se orientira, prikazuje potek 

dogajanj in razvoj civilizacij na 

časovnem traku; 

navede podobnosti, razlike in 

posebnosti različnih 

obravnavanih civilizacij; 

časovno določa obdobja in potek 

dogodkov poznanih civilizacij in 

kultur z uporabo ustrezne 

kronologije (pr. Kr. r, po Kr. r.); 

spozna izvor in značilnosti 

antičnih mezopotamskih kultur, 

dežel Daljnega vzhoda, Egipta in 

tistih ob Sredozemskem morju; 

ustno in pisno podaja usvojene 

vsebine z ustreznim besediščem; 

oblikuje preglednice in podaja 

bistvene značilnosti obravnavanih 

civilizacij; 

spoznava vpliv antičnih 

civilizacij na sodobno kulturo; 

sestavlja miselne vzorce o 

značilnostih obdobja 

obravnavanih antičnih kultur, 

glavnih dogodkih in zgodovinskih 

osebnostih na podlagi različnih 

besedil in drugih virov; 

izlušči pomembne podatke iz 

različnih virov; 

izpostavi pridobljene bistvene 

informacije v ustni in pisni obliki 

zemljevide za predstavitev 

naučene snovi. 

Primerjati zgodovinske okvire 

obravnavanih civilizacij. 

Prikazati zgodovinska dogajanja 

na časovnem traku. 

Uporabljati zgodovinsko 

kronologijo po zahodni 

periodizaciji (pred Kristusom in 

po Kristusu). 

Izdelati sintetične prikaze 

obravnavanih civilizacij in 

podčrtati povezave med 

njihovimi značilnostmi. 

Primerjati značilnosti različnih 

obravnavanih civilizacij tudi 

glede na današnji čas. 

Pridobiti in zabeležiti podatke iz 

zgodovinskih zemljevidov in 

najdb. 

Črpati informacije iz 

raznovrstnih knjig, ne samo 

učbenikov, v papirnati in 

digitalni obliki. 

Dosledno prikazati usvojeno 

znanje in pojme; 

posluževati se pri tem 

specifičnega besedišča; 

Prirediti obravnavano snov v 

ustni ali pisni obliki tudi z 

uporabo digitalnih sredstev. 



posameznih kultur. 

Uporaba specifične 

terminologije in ustrezne 

kronologije ob podajanju 

usvojenih vsebin. 

Nastanek in značilnosti 

civilizacij v Mezopotamiji, v 

Egiptu, na Daljnem vzhodu, ob 

Sredozemskem morju (Feničani, 

Hebrejci, Krečani in Minojci). 

Kretsko-mikenska kultura in 

uvod v Antično Grčijo 

(trojanska vojna, grški miti in 

bogovi ter Homer). 

Dopolnjevanje besedil, 

odgovori na vprašanja, 

oblikovanje preglednic in 

miselnih vzorcev. 

Delo na besedilu. 

Iskanje in zbiranje informacij. 

Uporaba knjig, leksikonov, 

spletnih strani ... 

Ustno in pisno podajanje 

obravnavanih vsebin tudi s 

pomočjo vprašanj in z uporabo 

specifičnega besedišča. 

Uporaba računalnika za 

zbiranje podatkov, beleženje 

informacij, iskanje 

slikovnega materiala. 

z uporabo ustreznega besedišča; 

prikaže in podaja nekatere 

vsebine z uporabo digitalnih 

sredstev. 

 

ZGODOVINA - 5.RAZRED 

VSEBINE CILJI KOMPETENCE 

Razbiranje informacij iz 

različnih virov in 

rekonstrukcija dogajanj na 

podlagi zbranih podatkov. 

Ustno in pisno poročanje o 

Učenec: 

uporablja zgodovinske vire za 

rekonstrukcijo dejstev in 

dogodkov iz proučenega 

obdobja; 

Pridobiti podatke iz 

raznovrstnih virov, koristnih 

za predelavo določenega 

zgodovinskega pojava. 

Predstaviti v nekem družbeno-

zgodovinskem okviru 



predelanih vsebinah. 

Antična Grčija. (demokracija, 

dosežki v znanosti in kulturi), 

Mestne države (Atene, 

Šparta), 

Magna Grecia. 

Perzijske vojne. 

Makedonija in Aleksander 

Veliki. 

Etruščani. 

Ustanovitev Rima. 

Tri rimska obdobja: 

1. monarhija (7 kraljev, 

družina-pater 

familias, patriciji in 

plebejci …) 

 republika (punske 

vojne, rimska kultura tudi v 

naših krajih, Julij Cezar, 

propad republike) 

 cesarstvo ali imperij 

(Oktavijan Avgust, obdobje 

rimskega miru, naši kraji pod 

Rimljani,  širjenje krščanstva, 

prvi vdori germanskih 

ljudstev in propad rimskega 

cesarstva). 

Beleženje zapiskov in 

zapisovanje ključnih besed. 

Delo na besedilu. 

Razbiranje grafikonov in 

statističnih razpredelnic. 

Iskanje in zbiranje 

informacij. 

predstavi v ustni in pisni obliki 

pridobljene informacije, 

znanje, podatke; 

obišče in si ogleda rimske 

ostaline in jih primerja s 

pridobljenimi podatki iz 

znanstvenih, poljudnih in 

literarnih virov; 

sestavlja miselne vzorce o 

značilnostih obdobja 

obravnavanih antičnih kultur, 

glavnih dogodkih in 

zgodovinskih osebnostih na 

podlagi različnih besedil, 

različnih virov, preglednic, 

zgodovinskih zemljevidov in 

grafičnih prikazov (grafikoni, 

razpredelnice ...); 

izlušči pomembne podatke iz 

različnih virov; 

izpostavi pridobljene bistvene 

informacije v ustni in pisni 

obliki z uporabo ustreznega 

specifičnega besedišča; 

prikaže in podaja nekatere 

vsebine z uporabo digitalnih 

sredstev; 

postavlja dogajanja v čas in 

prostor ter ugotavlja povezave 

med dogodki in geografskimi 

značilnostmi kraja; 

se orientira, prikazuje potek 

dogajanj in razvoj civilizacij na 

časovnem traku; 

navede podobnosti, razlike in 

posebnosti različnih 

obravnavanih civilizacij; 

časovno določa obdobja in 

potek dogodkov poznanih 

informacije, ki izhajajo iz 

pričevanj o preteklosti, 

prisotnih v tem okolju. 

Primerjati značilnosti različnih 

obravnavanih civilizacij tudi 

glede na današnji čas. 

Pridobiti in zabeležiti podatke 

iz grafikonov, tabel, 

zgodovinskih zemljevidov in 

najdb. 

Črpati informacije iz 

raznovrstnih knjig, ne samo 

učbenikov, v papirnati in 

digitalni obliki. 

Dosledno prikazati usvojeno 

znanje in pojme; posluževati 

se pri tem specifičnega 

besedišča. 

Prirediti obravnavano snov v 

ustni ali pisni tudi z uporabo 

digitalnih sredstev. 

Brati zgodovinski zemljevid, 

ki zadeva obravnavano 

civilizacijo. 

Uporabljati kronologijo in 

zgodovinsko/zemljepisne 

zemljevide za predstavitev 

naučene snovi. 

Primerjati zgodovinske okvire 

obravnavanih civilizacij. 

Prikazati zgodovinska 

dogajanja na časovnem traku. 

Uporabljati zgodovinsko 

kronologijo po zahodni 

periodizaciji (pred Kristusom 

in po Kristusu) in poznati 

kronološke sisteme drugih 



Uporaba knjig, leksikonov, 

spletnih strani ... 

Ustno in pisno podajanje 

obravnavanih vsebin tudi s 

pomočjo vprašanj in z 

uporabo specifičnega 

besedišča. 

Uporaba računalnika za 

zbiranje podatkov, beleženje 

informacij, iskanje 

slikovnega materiala. 

Branje in uporaba 

zgodovinsko/zemljepisnih 

zemljevidov, določanje lege 

obravnavanih krajev, 

dopolnjevanje nemih 

zemljevidov. 

Sestava časovnih trakov, 

branje že pripravljenih 

časovnih trakov, razlaga 

zgodovinskih dejstev tudi s 

pomočjo zemljevidov in 

miselnih vzorcev. 

Razvrščanje na časovnem 

traku obdobij nastanka, 

obstoja in propada 

obravnavanih civilizacij. 

Ugotavljanje in nanizanje 

razlik in podobnosti med 

obravnavanimi civilizacijami. 

Opis značilnosti in navad 

posameznih kultur. 

Uporaba specifične 

terminologije in ustrezne 

kronologije ob podajanju 

usvojenih vsebin. 

Nastanek in značilnosti grške 

civilizacije (demokracija, 

dosežki v znanosti in kulturi), 

civilizacij in kultur z uporabo 

ustrezne kronologije (pr. Kr. r, 

po Kr. r.); 

pozna izvor in značilnosti 

grške, etruščanske in rimske 

civilizacije; 

navaja medsebojni vpliv in 

značilnosti obravnavanih 

civilizacij; 

pozna vpliv rimske civilizacije 

na sodobno kulturo; 

navaja primere rimske 

prisotnosti v naših krajih; 

našteje vzroke propada 

rimskega imperija; 

pozna okoliščine nastanka 

krščanske vere; 

ustno in pisno podaja usvojene 

vsebine z ustrezno 

terminologijo; 

oblikuje preglednice in podaja 

bistvene značilnosti 

obravnavanih civilizacij. 

civilizacij. 

Izdelati sintetične prikaze 

obravnavanih civilizacij in 

podčrtati povezave med 

njihovimi značilnostmi. 



mestnih držav (Atene, 

Šparta), etruščanske in 

rimske civilizacije. 

 

 

 


