Nastajajoči priročnik
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Spoštovane bralke, spoštovani bralci, sodelavke, sodelavci!
Gradivo pred vami ima namen pomagati vzgojiteljem, učiteljem, učencem, dijakom in
staršem in na neformalen način predstaviti možnosti vzgoje za domoljubje v vrtcu ali
šoli. V skladu s ponujenim Konceptom za medpredmetno vsebine Domoljubje se v vrtcu,
osnovni in srednji šoli izvajajo vsebine, ki krepijo zavest o domovini. Slovenske
vzgojiteljice in učiteljice, vzgojitelji in učitelji (v nadaljevanju: učitelji)
lahko
vsakodnevno izvajajo domoljubne vsebine in jih povezujejo z vzgojnimi vsebinami v
vrtcu, pri pouku obveznih in izbirnih premetov ali pri interesnih dejavnostih v šoli.
Namen predstavljenega priročnika je s predstavljenimi primeri dobrih učnih praks
spodbuditi vas, bralke in bralce, k oblikovanju skupnega gradiva, ki bo uporabno za
različne pedagoge, starše, učence in dijake.
Tako oblikovano gradivo bo v pomoč pri bogatitvi pedagoške prakse s ciljem razvijanja
temeljne vrednote: domovinske zavesti.
Nastajajoči priročnik nima ambicije postati vrhunsko strokovno delo; v svoji zasnovi je
bliže wikipediji in naj bi na tej ravni tudi ostal.
Vzorčne primere, ki so pred vami, so pisali različni avtorji, ki jim je skupno to, da je bilo
njihovo delo povsem prostovoljno, brezplačno in so zanj žrtvovali svoj prosti čas.
Obsežnost posamičnega predstavljenega primera ni premosorazmerna pomembnosti
zgodovinskega dogodka. Izraža zgolj poglobljenost razmisleka ali pedagoški posluh
posameznega avtorja za določeno temo. Nastajajoči priročnik ima ljubeznivo vlogo, od
koder lahko pedagogi črpajo svoje ideje.
S priročnikom želimo spodbuditi čim večji krog posameznikov, zlasti iz pedagoške
stroke, da prispevajo svoje znanje in pedagoške izkušnje in tako pomagajo k širjenju
zavesti o slovenstvu in slovenski državi ter braniti težko pridobljeno največjo vrednoto
slovenstva – lastno državo.
Vaše prispevke bodo pregledali uredniki in jih z vašim privoljenjem oblikovali tako, da
bo priročnik imel enotno podobo.
Vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor

Raven izobraževanja: PREDŠOLSKA VZGOJA

POGLAVJE
1

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

Avtor/ica

TEMELJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
a

Brižinski spomeniki, prve
slovenske knjige in prevod
Biblije

med 972 in
1039

Brižinski
spomeniki

Brižinske spomenike,
prvi slovenski knjigi,
Abecednik

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Obisk lokalne knjižnice,
Obisk antikvariata s knjigami
Obisk manjše tiskarne
Odtisovanje z različnimi mehkimi
materiali
Predstavitev Trubarja – Abecednik
Plastificirane sličice pisateljev ter
plastificirani napisi z imeni in
priimki pisateljev- otroci vzporedijo
pare sličic: slika pisatelja in
njegovo ime in priimek.
Postavitev bralnega kotička
Bralne minutke

Otroci pred vstopom v šolo. V skladu s
konceptom domovinske vzgoje je knjigi
namenjeno jesensko obdobje.

jezik, umetnost,
tehnika

b

Razsvetljenstvo (epika,
lirika, dramatika;

c

Romantika (Kranjska
čbelica, Prešeren)

2

12

1800

Prešeren

Izpostaviti Prešerna in
pomen razvoja zvrsti
za slovenstvo

1. Vzgojiteljica bere Prešernove
Prešernova družba: Poezije dr. Franceta
pesmi
Prešerna v besedi in sliki, otroci si
2. Otroci spoznavajo ritem in rimo
ogledajo knjigo.
3. Otroci upodobijo prizore iz pesmi v
različnih likovnih tehnikah

Otroci pred vstopom v šolo. V skladu s
konceptom domovinske vzgoje je primerno
obdobje februar ali jesenski čas.

jezik, umetnost

d

Romantika (Kranjska
čbelica, Prešeren)

8

2

1848

Prešeren

Izpostaviti Prešerna in
pomen razvoja zvrsti
za slovenstvo

1. Vzgojiteljica bere Prešernove
Prešernova družba: Poezije dr. Franceta
pesmi
Prešerna v besedi in sliki, otroci si
2. Otroci spoznavajo ritem in rimo
ogledajo knjigo.
Otroci upodobijo prizore iz pesmi v
različnih likovnih tehnikah

Otroci pred vstopom v šolo. V skladu s
konceptom domovinske vzgoje je primerno
obdobje februar ali jesenski čas.

jezik, umetnost

Realizem,
politična
gibanja,
čitalnice

Izpostaviti nastanek
prvih slovenskih vrtcev
in uvedbo slovenščine
v osnovno šolo 1861.
Prvi otroški vrtec na
Slovenskem, vrtec v
Mariboru

1. Pripoved o začetkih predšolskega
varstva, razlogih zanj
2. Otroci se naučijo nekaj starih iger
3. Obisk šolskega muzeja
4. Lutkovna igrica- Življenje nekoč
5. Oblikovanje bralnega kotička

Drugo starostno obdobje

Umetnost, jezik,
gibanje, družba

Realizem (Levstik, Wolf,
1868
pomen volitev, politična
1920
gibanja, čitalnice, časopisi,
Slovenska matica)
Od moderne do 2.
svetovne vojne (Koroški
plebiscit, vloga “Slovenije”
V SHS, Kraljevini
Jugoslaviji; Cankarjeva in
Župančičeva domoljubna
dela

Gradivo –
 več na povezavi

Predšolska vzgoja

POGLAVJE
2

3

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

Avtor/ica

POLITIČNI PROGRAM
a

Politični program
Zedinjena Slovenija

1848

Zedinjena
Slovenija

Izpostaviti politični in
kulturni pomen gibanja
- političnega programa

1. Folklora po pokrajinah (petje in
plesi) – vzgojna vsebina gibanje;
2. Prireditev za starše in lokalno
skupnost
3. Otroci naredijo album : slovenske
noše

b

Nastanek Demosa
Nastanek Demosa
novembra 1989,
zgodovinski pomen
Demosa za nastanek
države Slovenije.
Izpostaviti življenjsko pot
dr. Jožeta Pučnika.

4

12

1989

Demos

3

1932

Dr. Jože
Pučnik in
ustanovitelji
Demosa

Opozoriti na nastanek
Demosa novembra
1989. Poudariti
zgodovinski pomen
Demosa, in njegove
zasluge za nastanek
države Slovenije.
Izpostaviti življenjsko
pot dr. Jožeta
Pučnika.
Opozoriti na nastanek
Demosa novembra
1989. Poudariti
zgodovinski pomen
Demosa, in njegove
zasluge za nastanek
države Slovenije.
Izpostaviti življenjsko
pot dr. Jožeta
Pučnika.

c

Dr. Jože Pučnik

9

d

Dr. Jože Pučnik

11

1

2003

Dr. Jože
Pučnik in
ustanovitelji
Demosa

Opozoriti na nastanek
Demosa novembra
1989. Poudariti
zgodovinski pomen
Demosa, in njegove
zasluge za nastanek
države Slovenije.
Izpostaviti življenjsko
pot dr. Jožeta
Pučnika.

26

6

1991

Slovesna
Opozoriti na slovesno
razglasitev
razglasitev Slovenije.
samostojnost
i in napad na
Slovenijo

Zedinjena Slovenija:
 več na povezavi

Drugo starostno obdobje

umetnost, gibanje

1. Vzporejanje fotografij in imen
ustanoviteljev Demosa
2. Razstava fotografij ustanoviteljev
Demosa in dr. Jožeta Pučnika.

Otroci pred vstopm v šolo, primerno je zimsko
obdobje- december

jezik, družba

1. Vzgojiteljica predstavi ciklus
Jože Pučnik:
življenja človeka, pogovor o rojstvu  več na povezavi
človeka, mladosti, starosti, smrti
2. Babica/ dedek mi je povedal (opis
utrinkov iz življenja starih staršev)
3. Vzgojiteljica predstavi življenje
dr. Jožeta Pučnika

Otroci pred vstopom v šolo,v skladu s
konceptom v zimskem obdobju, decembra ter
ob rojstnem dnevu dr. Pučnika, marca.

jezik, družba

1. Vzgojiteljica predstavi ciklus
Jože Pučnik:
življenja človeka, pogovor o rojstvu  več na povezavi
človeka, mladosti, starosti, smrti
2. Babica/ dedek mi je povedal (opis
utrinkov iz življenja starih staršev)
3. Vzgojiteljica predstavi življenje
dr. Jožeta Pučnika

Otroci pred vstopom v šolo,v skladu s
konceptom v zimskem obdobju, decembra

jezik, družba

1. Pogovor o zaslugah generacije
njihovih staršev, ki so jim priborili
domovino
2. Otroci pripovedujejo o spominih
svojih staršev na vojne dogodke
1991
3. Risanje slovenske zastave in grba,
razstava risb v vrtcu in institucijah
ter podjetjih
4. Obisk člana VSO, ki pripoveduje o
dogodkih med vojno

Prvo in drugo starostno obdobje, prilagojeno
razvojni stopnji, v skladu s konceptom junija.

umetnost, družba

PRELOMI
a

Vojna za Slovenijo- napad
na Slovenijo

1991

Nastanek specialne brigade MORiS
 več na povezavi
Slovenija na barikadah:
 več na povezavi
 več na povezavi
Slovenska osamosvojitvena vojna
 več na povezavi
Napad na Mursko Soboto:
 več na povezavi
BBC o Jugoslaviji:
 več na povezavi
Tukaj je Slovenija:
 več na povezavi

Predšolska vzgoja

POGLAVJE

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti

Možnost predstavitve

b

Odhod JLA iz Slovenije

1991

26

10

1991

Odhod
zadnjega
vojaka JLA iz
Slovenije

Izpostavimo pomen
miru za življenje otrok,
pomen slovenske
vojske, ki brani našo
domovino.

1.
2.
3.
4.

c

Slovenija vstopa v svet

1992

15

1

1992

Mednarodno
priznanje
Slovenije

Izpostavimo dolgo in
1. Otroci si ogledajo globus, reliefni
naporno pot po vojni do
zemljevid, določijo lego Slovenije,
priznana Slovenije
Evrope
2. Otroci si ogledajo si posnetke o
sprejemu Slovenije v OZN
3. Otroci naštejejo tri države, ki so
Slovenijo prve priznale

Primeri gradiv

Obisk regijske vojašnice
Pogovor o vlogi vojske v družbi,
Obisk vojaka in vojakinje v vrtcu
Modeliranje ladij iz papirja
Združene države so bile sprva proti
neodvisnosti Slovenije:
 več na povezavi

Časovni okvir

Povezave področij

Drugo starostno obdobje . V skladu s
Konceptom je primeren oktobrski čas.

jezik,
družba,matematično
tehnično področje

Drugo starostno obdobje, primeren čas je
januar

družba, jezik

Avtor/ica

Evropska skupnost je priznala Slovenijo:
 več na povezavi
Slovenija v OZN:
 več na povezavi

4

OSAMOSVOJENA SLOVENIJA
a

Slovenija v svetu

20

3

2004

Slovenija
vstopi v Nato

Izpostavimo pomen
varnosti državljanov in
države

Predstavitev vloge NATO kot
mednarodnega orodja za skupno
reševanje konfliktov na svetu

Spletna stran NATO:
 več na povezavi

Drugo starostno obdobje, primeren čas je
pomlad

družba, jezik

b

Slovenija v svetu

1

5

2004

Slovenija
vstopi v EU

Izpostavimo prosto
1. Predstavitev Slovenije in področja Spletna stran EU:
gibanje po EU,
EU na zemljevidu, globusu, ogled  več na povezavi
potovanja, lažje
s pomočjo Google Zemljevidi
vzpostavljanje socialnih 2. Predstavitev držav v EU, njihovih
stikov
običajev in navad narodov v EU,
pesmi narodov v EU, plesi
narodov v EU
3. Predstavitev držav v EU- kjer živijo
slovenske manjšine

Drugo starostno obdobje, primeren čas je
pomlad

družba, jezik,
umetnost

c

Finanančna neodvisnost

1991

8

10

1991

Slovenski
denar- Tolar

Izpostavimo namen
denarja, zamenjavo
nekdanjega
jugoslovanskega
denarja

Slovenski tolar:
 več na povezavi

Drugo starostno obdobje, primeren čas je zima
- januar

matematika, družba

d

Pridružitev evrskemu
območju

2007

1

1

2007

Slovenskievropski
denar Euro

Izpostavimo pomen
denarja pri potovanjih
in nakupih izven
Slovenije

Euro:
 več na povezavi

Drugo starostno obdobje, primeren čas je zima matematika, družba
- januar

1. Prikaz risb ali fotografij tolarja
2. Otroci narišejo lastne predloge
bankovcev in kovancev

1. Prikaz risb ali fotografij evrskih
bankovcev
2. ob izdelanih plastificiranih kopijah
denarja predstavitev števil 10, 100,
1000,
3. Otroci se igrajo trgovino in
uporabljajo izrisane bankovce in
kovance ali kopije.
4. Pogovor o odgovornem
gospodarjenju

Evropska centralna banka:
 več na povezavi

Predšolska vzgoja

POGLAVJE

5

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

e

Slovenščina kot temelj
samostojnosti

1996

17

5

1996

Papežev
obisk v
Sloveniji

f

Slovenija na vrhu Evrope

2008

1

1

2008

Globalna kriza in Slovenija

2009

1

1

2009

Nedelovanje
parlamentarne
demokracije

1994

20

3

1994

Izpostaviti
Izpostavimo, da je
potrebno biti ponosen
na svoj jezik in ga
negovati

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

1. Predstavimo ustanovo papeštva,
Fotozgodba:
pomoč vatikanske države pri
 več na povezavi
osamosvajanju Slovenije;
spodbudo papeža Janeza Pavla II.
mladim, da spoštujejo svoj jezik
2. predstavitev slikovnega materiala
(fotografije papeža na srečanjih z
mladimi v Sloveniji)
3. ogled zemljevida, pojasnitev
»države v državi- Vatikana«
4. Pogovor o jezikih, o spoštovanju
lastnega jezika

Drugo starostno obdobje, primeren čas je
pomlad v skladu s Konceptom

jezik, družba

Slovenija
Izpostavimo
predseduje
pomembnost vloge
Evropski uniji predsedujoče države
velike Evropske unije

1. Pogovor o državah, ki sestavljajo
EU
2. Zbiranje in predstavitev fotografij s
predsedovanja, poimenovanje
voditeljev posameznih držav
3. predstavitev različnih jezikov, ki jih
govorijo državljani držav EU skozi
otroške pesmi

Drugo starostno obdobje

jezik, tuj jezik , družba

Začetek krize Izpostavimo, da na
v Sloveniji
svetu ljudje živijo zelo
različno, predstavimo
različne dele svetasvet bogatih in svet
revnih; tudi v Sloveniji
so ljudje revni in brez
službe, odvisni od
skromne državne
pomoči.

1. Predstavitev fotografij različnih
delov sveta- dokumentarne
fotografije
2. Pogovor – ljudje si moramo
pomagati - kaj lahko storimo za
bližnjega v stiski (izguba službe,
naravna nesreča…)

Drugo starostno obdobje

jezik, tuj jezik , družba

Poročilo o dosežkih slovenskega
predsedovanja
 več na povezavi

Avtor/ica

BREMENA SLOVENIJE

Predšolska vzgoja

Raven izobraževanja: OSNOVNA ŠOLA

POGLAVJE
1

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede
na raven predznanja. V skladu s konceptom
domovinske vzgoje je knjigi namenjeno
jesensko obdobje.

zgodovina, geografija,
umetnost, glasba,
spoznavanje okolja

Avtor/ica

TEMELJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
a

Brižinski spomeniki, prve
slovenske knjige in prevod
Biblije

Brižinski
spomeniki

med 972 in
1039

Izpostaviti Brižinske
1. Trubarjeva domačija – (delavnice
spomenike, prvi
za otroke, izdelava knjige)
slovenski knjigi, prevod 2. Obisk NUK, ogled starih tiskov,
Biblije (združiti na en
lahko tudi širše od omenjenih
3. Obisk potujoče tiskarne
dogodek)
4. Gostovanje gledaliških igralcev
5. Krajši gledališki prizori
6. Predstavitev Trubarjeve življenjske
poti
Dejavnosti v oddelkih
podaljšanega bivanja – bralne
minutke vsak teden; vsak učenec
lahko v šolskem letu napiše,
opremi z ilustracijami in tehnično, v
okviru možnosti v šoli in glede na
raven, izdela svojo knjigo.

b

Romantika (Kranjska
čbelica, Prešeren)

2

12

1800

Prešeren

Izpostaviti Prešerna in
pomen razvoja zvrsti
za slovenstvo

1. ekskurzija v Vrbo – Prešernove
poti
2. ekskurzija po Ljubljani in Kranju Prešernove poti
3. ekskurzija Bohinj, slap Savica
4. obisk NUK, ogled prvih izdaj knjig
in revij
5. bralni večer -Prešernove poezije
6. plakatna predstavitev
7. športni dan- pohod
Vrba(Prešeren), Poljče (Demos)
8. Dejavnosti v oddelkih
podaljšanega bivanja) – bralne
minutke vsak teden

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede
na raven predznanja. V skladu s konceptom
domovinske vzgoje je knjigi namenjeno
jesensko obdobje.

zgodovina, geografija,
umetnost, glasba,
spoznavanje okolja,
šport

c

Romantika (Kranjska
čbelica, Prešeren)

8

2

1848

Prešeren

Izpostaviti Prešerna in
pomen razvoja zvrsti
za slovenstvo

1. ekskurzija v Vrbo – Prešernove
poti
2. ekskurzija po Ljubljani in Kranju Prešernove poti
3. ekskurzija Bohinj, slap Savica
4. obisk NUK, ogled prvih izdaj knjig
in revij
5. bralni večer -Prešernove poezije
6. plakatna predstavitev
7. športni dan- pohod
Vrba(Prešeren), Poljče (Demos)
8. Dejavnosti v oddelkih
podaljšanega bivanja) – bralne
minutke vsak teden

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede
na raven predznanja. V skladu s konceptom
domovinske vzgoje je knjigi namenjeno
jesensko obdobje.

zgodovina, geografija,
umetnost, glasba,
spoznavanje okolja,
šport

Osnovna šola

POGLAVJE

SKLOP
d

2

Opis dogodka - poudarki
Romantika (Kranjska
čbelica, Prešeren)

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme
Realizem,
politična
gibanja,
čitalnice

1868 – 1920

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Izpostaviti uvedbo
slovenščine v OŠ
1861, prvi tabor v SLO
1868, plebiscit v
Beneški Sloveniji 1868
in koroški plebiscit
1920. Do leta 1869 se
je uporabljal termin
LJUDSKA ŠOLA, leta
1869 pa je bila z
Zakonom o ljudski šoli
uvedena obvezna
osemletna osnovna
šola, termin ljudska
šola pa se je uporabljal
za poklicne šole.

1. Ekskurzija na Koroško
2. Obisk Državnega zbora in
predstavitev delovanja sodobne
politike, pogovor s poslancema ali
predstavniki manjšin (italijanskimi
ali madžarskimi – primerjava
stanja)
3. Otroški parlament
4. Obisk zamejskih šol – e-povezava
med učenci teh šol: projekt (Moj
prijatelj iz zamejstva)
5. OPB dejavnosti – Kaj berejo naši
prijatelji iz zamejstva

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede
na raven predznanja.

zgodovina, geografija,
umetnost, glasba,
spoznavanje okolja

1. Folklora po pokrajinah (petje in
plesi) – kulturni dan/prireditev
2. Krajše, enodnevne ekskurzije
vsako leto na ključne točke
Slovenije
3. Projektno delo - skupinsko
4. Predstavitev na Youtube
5. Dejavnosti v OPB- plesne uricefolklorni plesi

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zedinjena_Slov Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede
enija
na raven predznanja.

Zgodovina, geografija,
družba, izbirni
predmet šport- ples

1. Predstavitev tematike pri zgodovini
in geografiji, etiki, državljanski in
domovinski vzgoji
2. Seminarska naloga o zgodovini
političnih strank v Sloveniji
3. Seminarska naloga: Padec
berlinskega zidu, padec železne
zavese v Evropi in demokratizacija
v vzhodni Evropi
4. Ekskurzija v Poljče
5. Šolske plakatne in video
predstavitve o osvobajanju Evrope
(združitev Nemčije, padec
komunizma, nastanek
večstrankarskih sistemov)

Maribor - Prve demokratične volitve in
Drugo in tretje triletje osnovne šole.
obletnica Demosa skladu s konceptom je primerno zmsko
http://www.youtube.com/watch?v=zVcjcrd obdobje- december.
PIkk;
Dr. Milan Zver iz evropskega parlamenta
ob 20. obletnici osamosvojitve
http://www.youtube.com/watch?v=xNUy
Wt0IvrQ

Zgodovina, etika,
državljanska vin
domovinska vzgoja

Avtor/ica

POLITIČNI PROGRAM
a

Politični program
Zedinjena Slovenija

b

Nastanek Demosa
Nastanek Demosa
novembra 1989,
zgodovinski pomen
Demosa za nastanek
države Slovenije.
Izpostaviti življenjsko pot
dr. Jožeta Pučnika.

Zedinjena
Slovenija

1848

4

12

1989

Demos

Poudariti zgodovinski
pomen Demosa
(Demokratična
opozicija Slovenije), ki
je prvič po 2. svetovni
vojni postal resna
konkurenca dotedanji
komunistični oblasti.
Poudariti vlogo dr.
Jožeta Pučnika v
Demosu. Opozoriti na
zgodovinsko
prelomnico, ko je
Demos zmagal na
prvih demokratičnih
volitvah v Sloveniji.
Opozoriti, da je Demos
najbolj zaslužen
osamosvojitev
Slovenije.

V

Osnovna šola

POGLAVJE

SKLOP
c

d

3

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

Dr. Jože Pučnik

dan
9

Dr. Jože Pučnik

11

mesec
3

1

leto
1932

2003

Naslov teme
Dr. Jože
Pučnik in
ustanovitelji
Demosa

Dr. Jože
Pučnik in
ustanovitelji
Demosa

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Poudariti zgodovinski
pomen Demosa
(Demokratična
opozicija Slovenije), ki
je prvič po 2. svetovni
vojni postal resna
konkurenca dotedanji
komunistični oblasti.
Poudariti vlogo dr.
Jožeta Pučnika v
Demosu. Opzoriti na
zgodovinsko
prelomnico, ko je
Demos zmagal na
prvih demokratičnih
volitvah v Sloveniji.
Opzoriti, da je Demos
najbolj zaslužen
osamosvojitev
Slovenije.

1. Predstavitev tematike pri zgodovini
in geografiji, etiki, državljanski in
domovinski vzgoji
2. Seminarska naloga o zgodovini
političnih strank v Sloveniji
3. Seminarska naloga: Padec
berlinskega zidu, padec železne
zavese v Evropi in demokratizacija
v vzhodni Evropi
4. Ekskurzija v Poljče
5. Šolske plakatne in video
predstavitve o osvobajanju Evrope
(združitev Nemčije, padec
komunizma, nastanek
večstrankarskih sistemov)

Maribor - Prve demokratične volitve in
obletnica Demosa
 več na povezavi

Poudariti zgodovinski
pomen Demosa
(Demokratična
opozicija Slovenije), ki
je prvič po 2. svetovni
vojni postal resna
konkurenca dotedanji
komunistični oblasti.
Poudariti vlogo dr.
Jožeta Pučnika v
Demosu. Opzoriti na
zgodovinsko
prelomnico, ko je
Demos zmagal na
prvih demokratičnih
volitvah v Sloveniji.
Opzoriti, da je Demos
najbolj zaslužen
osamosvojitev
Slovenije.

1. Predstavitev tematike pri zgodovini
in geografiji, etiki, državljanski in
domovinski vzgoji
2. Seminarska naloga o zgodovini
političnih strank v Sloveniji
3. Seminarska naloga: Padec
berlinskega zidu, padec železne
zavese v Evropi in demokratizacija
v vzhodni Evropi
4. Ekskurzija v Poljče
5. Šolske plakatne in video
predstavitve o osvobajanju
Evrope (združitev Nemčije,
padec komunizma, nastanek
večstrankarskih sistemov)

Maribor - Prve demokratične volitve in
obletnica Demosa
 več na povezavi

Dr. Milan Zver iz evropskega parlamenta
ob 20. obletnici osamosvojitve
 več na povezavi

Časovni okvir

Povezave področij

S primernimi prilagoditvami je možno temo
obravnavati v vseh triletjih osnovne šole, v
skladu s konceptom v zimskem obdobju,
decembra ter ob rojstnem dnevu dr. Pučnika,
marca.

Zgodovina, etika,
državljanska vin
domovinska vzgoja

S primernimi prilagoditvami je možno temo
obravnavati v vseh triletjih osnovne šole, v
skladu s konceptom v zimskem obdobju,
decembra.

Zgodovina, etika,
državljanska vin
domovinska vzgoja

Avtor/ica

Dr. Milan Zver iz evropskega parlamenta
ob 20. obletnici osamosvojitve
več na povezavi

PRELOMI
a

Vojna za Slovenijo- napad
na Slovenijo

1991

26

6

1991

Slovesna
razglasitev
samostojnost
i in napad na
Slovenijo

Opozoriti na slovesno 1. Videopredstavitev osamosvajanja
razglasitev Slovenije.
s pričami (učenci naredijo krajše
Poudariti, da napad ni
pogovore s starši, starimi starši;
bil nepričakovan, in da
kritično ovrednotijo prizadevanja
je JLA, kot ena
za osamosvojitev)
najmočnejših armad v 2. Medijska vojna med
Evropi že po desetih
osamosvojitvijo (video predstavitev
dneh presenetljivo
ključnih ljudi, dogodkov, pričevanj
izgubila. Poudariti
proti Sloveniji ali za njo – s
izjemno vlogo
časopisnimi članki, ki tezo
slovenske teritorialne
potrjujejo, intervjuji
obrambe, čeprav
3. Gostovanje člana/članov VSO iz

Nastanek specialne brigade MORiS
 več na povezavi
Slovenija na barikadah:
 več na povezavi
 več na povezavi

V vseh razredih osnovne šole prilagojeno
Zgodovina, etika,
stopnji razvoja in znanja, v skladu s konceptom državljanska in
junija.
domovinska vzgoja,
geografija

Slovenska osamosvojitvena vojna
 več na povezavi
Napad na Mursko Soboto:
 več na povezavi

Osnovna šola

POGLAVJE

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti
delno izdajalsko
razorožene, specialne
brigade MORIS in
slovenske policije.

Možnost predstavitve

4.

5.
b

c

4

Odhod JLA iz Slovenije

Slovenija vstopa v svet

1991

1992

26

15

10

1

1991

1992

Odhod
zadnjega
vojaka JLA iz
Slovenije

Mednarodno
priznanje
Slovenije

Izpostavimo ključne
dogodke (Brionska
deklaracija).Po koncu
desetdnevne vojne za
Slovenijo so sledila
pogajanja na Brionih
med Jugoslavijo,
Slovenijo in Hrvaško,
po podpisu t. i.
brionske deklaracije 7.
julija 1991 pa so se
začeli pogovori z JLA o
vseh podrobnostih
njenega umika in o
vrnitvi vojaške opreme.
Izpostavimo dolgo in
naporno pot po vojni do
priznana Slovenije

1.
2.
3.
4.
5.

6.

lokalnega okolja ali pomembnih
oseb na državnem nivoju, ki so
bile pomembne pri osamosvajanju.
Predstavitev pomembnih
dogodkov ob osamosvajanju v
svoji regiji, kraju, vasi. Spomin na
morebitne žrtve med slovenskimi
vojaki, civilisti
Videopredstavitev z naslovom: Ali
sem ponosen, da živim v
samostojni Sloveniji?
prireditve/plakati kot projektno
delo za učence
Obisk regijske vojašnice (
kulturni + športni + tehnični dan)
Obisk parka Pivka (kulturni +
športni + naravoslovni dan )
Povabilo veterana na kulturni
dan (kulturni večer)
Seminarska naloga: Kako so
moji starši, moji stari starši
doživljali vojno za Slovenijo;
Moj kraj v vojni za Slovenijo
Izdelovanje modelov vojaških
ladij in letal iz lesa

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

Avtor/ica

BBC o Jugoslaviji:
 več na povezavi
Tukaj je Slovenija:
 več na povezavi

Brionska deklaracija:
 več na povezavi
RTV SLO – Zadnji vojak JLA zapusti
Slovenijo:

več na povezavi

1. Pogovor o nastanku držav- primer
ZDA
2. Pogovor - Kaj potrebuje država
za nastanek ( ustava, zakoni,
sodišča, lasten denar in
centralna banka, vojska, policija,
carina, zdravstvo, šolstvo,
sociala…)
3. Seminarska naloga: Predstavitev
virov o mednarodnem priznanju
Slovenije: vrste in kakovost

Združene države so bile sprva proti
neodvisnosti Slovenije:
 več na povezavi

1. Pri pouku zgodovine učitelj
predstavi nastanek zveze NATO
2. Seminarska naloga : Nastanek in
širjenje NATO
3. Seminarska naloga: Posredovanja
NATO na evropskih tleh

Spletna stran NATO:
 več na povezavi

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede
na raven predznanja. Primeren je oktobrski
čas.

zgodovina, tehnika in
tehnologija, etika,
državljanska in
domovinska vzgoja,
geografija

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede
na raven predznanja. V skladu s Konceptom je
primeren zimski čas- januar

Tuji jezik, geografija,
etika, državljanska in
domovinska vzgoja,
zgodovina

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede
na raven predznanja. V skladu s Konceptom je
primeren pomladni čas.

Tuji jezik, geografija,
etika, državljanska in
domovinska vzgoja,
zgodovina

Evropska skupnost je priznala Slovenijo:
 več na povezavi
Slovenija v OZN:
 več na povezavi

OSAMOSVOJENA SLOVENIJA
a

Slovenija v svetu

20

3

2004

Slovenija
vstopi v Nato

Izpostavimo nastanek
NATO in motive
Slovenije za vstop v
NATO

Osnovna šola

POGLAVJE

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

b

Slovenija v svetu

c

Finančna neodvisnost

d

Pridružitev evrskemu
območju

e

Slovenščina kot temelj
samostojnosti

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

1

5

2004

Slovenija
vstopi v EU

Izpostavimo nastanek
EU in motive Slovenije
za vstop v EU

1. Pri pouku zgodovine učitelj
Spletna stran EU:
predstavi nastanek EU, vzroke
 več na povezavi
zanjo in delovanje EU
2. Seminarske naloge: delovanje EU,
odločanja, zakonodaja,
predstavitev publikacij EU

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede
na raven predznanja. V skladu s Konceptom je
primeren pomladni čas.

1991

8

10

1991

Slovenski
denar- Tolar

Izpostavimo namen
denarja

Slovenski tolar:
 več na povezavi

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
matematika,
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede gospodinjstvo
na raven predznanja. V skladu s Konceptom je
primeren Zimski čas

2007

1

1

2007

Slovenskievropski
denar Euro

Izpostavimo pomen
denarja pri potovanjih
in nakupih izven
Slovenije

1. Prehod na slovenski tolar- pogovor
2. Lasten denar kot eden izmed
temeljev samostojnosti Slovenije
3. Seminarska naloga : nekdanje
valute Evro območja in razmerja
med njimi
1. Razlaga pojmov: banka,
transakcijski račun, kredit, delnica,
obveznica, borza, državni dolg,
državni primanjkljaj, presežek,
proračun
2. Seminarska naloga: Zgodovina
bančništva v svetu, zgodovina
slovenskega bančništva
3. Pomen odgovornega
gospodarjenja

Euro:
 več na povezavi

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
matematika,
razporedijo v času trajanja osnovne šole glede gospodinjstvo
na raven predznanja. V skladu s Konceptom je
primeren zimski čas

1. Pogovor o ustanovi papeštva,
temeljnih poudarkih papeževanja
Janeza Pavla II.
2. Osvetlimo pomoč vatikanske
države v času osamosvajanja;
3. Predstavimo obisk papeža v
Sloveniji, njegovo spodbudo
mladim, da spoštujejo slovenski
jezik
4. izpostavimo današnjega papeža
Frančiška, njegovo željo, da bi bila
cerkev skromna.
5. Pogovor o pomenu Antona Martina
Slomška
6. Pogovor o krščanstvu in temeljnih
vrednotah krščanstva
7. Pogovor o vrednotah drugih religij,
ki so prisotne v Slovenijiprimerjava
8. Seminarska naloga: Pomen religij
za razvoj znanosti in umetnosti
9. Seminarska naloga:pomen
krščanstva za razvoj Slovenije in
Evrope
10. Debata: vloga religij v moderni
dobi; medsebojna strpnost
različno mislečih- verujočih in
neverujočih
11. Seminarska naloga: umetniška
dela v sakralnih objektih v
Sloveniji/mojem kraju;
arhitektura cerkva ( Plečnik..)

Fotozgodba - Papežev nagovor mladim:
 več na povezavi

1996

17

5

1996

Papežev
obisk v
Sloveniji

Izpostavimo, da je
potrebno biti ponosen
na svoj jezik in ga
negovati

Evropska centralna banka:
 več na povezavi

Povezava z zgodovinskimi dogodki:
 4. junij 1838: Pridiga o spoštovanju
slovenskega jezika Antona Martina
Slomška
 1846: Anton Martin Slomšek postane
škof Lavantinske oz. pozneje
Mariborske škofije
 1851: škof Anton Martin Slomšek
ustanovi Bratovščino sv. Cirila in
Metoda (pomembna za ekumensko
zavest)
 1859 (odobren) prenos škofijskega
sedeža Lavantinske škofije v Maribor

Vsa triletja osnovne šole, primeren je
spomladanski čas, v skladu s Konceptom

Avtor/ica

Tuji jezik, geografija,
etika, državljanska in
domovinska vzgoja,
zgodovina

jezik, zgodovina,
geografija, etika,
državljansk in
domovinska vzgoja

Osnovna šola

POGLAVJE

SKLOP
f

5

Opis dogodka - poudarki
Slovenija na vrhu Evrope

Čas

Čas
(obdobje)
2008

dan
1

mesec
1

leto
2008

Naslov teme

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Slovenija
Izpostavimo
predseduje
pomembnost vloge
Evropski uniji predsedujoče države
velike Evropske unije

1. Pogovor o vlogi predsedujoče
države, njene naloge v primerjavi z
Evropskim parlamentom in
Evropsko komisijo, kaj so bili
poudarki slovenskega
predsedovanja
2. Primerjava predsedovanja
Slovenije in trenutne predsedujoče
EU
3. Evropski programi za izmenjavo
dijakov in študentov (Comenius,
Leonardo da Vinci, Erazmus,
Gruntwig)

Obisk Ban Ki-moona v Sloveniji:
 več na povezavi

1. Predstavitev fotografij različnih
delov sveta- dokumentarne
fotografije
2. Pogovor – ljudje si moramo
pomagati- kaj lahko storimo za
bližnjega v stiski ( izguba službe,
naravna nesreča..).
3. Učenci pripravijo raziskovalno
nalogo o zaposlenosti o
brezposelnosti mladih v Sloveniji
4. Začetek krize v ZDA - bančni zlom
1. Pogovor o načelih in delovanju
Afera Depala vas:
parlamentarne demokracije , delu  več na povezavi
parlamenta (seje, odbori,
sprejemanje zakonov, vloga
državnega sveta), delitvi oblasti in
deviacijah
2. Pogovor o mejah demokracije
3. Pogovor o vlogi medijev
4. Obisk parlamenta
5. Pogovor o vlogi parlamentarnih
komisij

Časovni okvir

Povezave področij

Prilagojeno razvojni stopnji učencev je možno
obravnavati temo skozi celo osnovno šolo.

zgodovina, geografija,
etika, družba,
državljanska in
domovinska vzgoja, tuj
jezik

Prilagojeno razvojni stopnji učencev je možno
obravnavati temo skozi celo osnovno šolo.

družba, zgodovina,
geografija, etika,
državljanska in
domovinska vzgoja, tuj
jezik

Osmi in deveti razred osnovne šole

družba, zgodovina,
geografija, etika,
državljanska in
domovinska vzgoja

Poročilo o dosežkih slovenskega
predsedovanja
 več na povezavi

Avtor/ica

BREMENA SLOVENIJE
a

Globalna kriza in Slovenija

2009

1

1

2009

Začetek krize Izpostavimo vzroke,
v Sloveniji
spopadanje s krizo,
posledice, ki so jih
utrpele države

b

Nedelovanje
parlamentarne
demokracije

1994

20

3

1994

Primer
politične
afere Depala
vas

Izpostavimo, kako tudi
lahko (ne)deluje
parlamentarna
demokracija

Osnovna šola

Raven izobraževanja: SREDNJA ŠOLA

POGLAVJE
1

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

Avtor/ica

TEMELJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
a

Brižinski spomeniki, prve
slovenske knjige in prevod
Biblije

b

Romantika (Kranjska
čbelica, Prešeren)

2

12

c

Romantika (Kranjska
čbelica, Prešeren)

8

2

Brižinski
spomeniki

Izpostaviti Brižinske
1. ekskurzija v Freising
spomenike, prvi
2. ekskurzija po poteh slovenskih
slovenski knjigi, prevod
protestantov (na Trubarjevo
Biblije (združiti na en
domačijo verjetno hodijo že v OŠ)
3. obisk NUK, ogled starih tiskov,
dogodek)
lahko tudi širše od omenjenih
4. gostovanje gledaliških igralcev, ki
bi brali odlomke besedil
5. krajši gledališki prizori
6. plakatna predstavitev, tekmovanje
v recitiranju

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo skozi vsa leta srednje šole. Ne
glede na vse, naj bi učitelj dogodke osnovno
predstavil in omenil vsako leto v vsakem
letniku. V skladu s konceptom domovinske
vzgoje je knjigi namenjeno jesensko obdobje.

zgodovina, geografija,
umetnost, glasba, tudi
ekonomija, sociologija

1800

Prešeren

Izpostaviti Prešerna in
pomen razvoja zvrsti
za slovenstvo

1. Ekskurzija v Vrbo
2. Ekskurzija na Dunaj
3. Ekskurzija po ljubljani- Prešernove
poti
4. Ekskurzija v Bohinj, slap Savica
5. obisk NUK, ogled prvih izdaj knjig
in revij
6. uprizoritev Krsta pri Savici
7. Učenje petja Zdravljice in
tekmovanje v petju že uglasbenih
Prešernovih pesmi ter tekmovanje
v novih uglasbitvah
8. Plakatna predstavite v in
tekmovanje v recitiranju
9. Športni dan- pohod: Vrba- Poljče
(Demos)

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo skozi vsa leta srednje šole. Ne
glede na vse, naj bi učitelj dogodke osnovno
predstavil in omenil vsako leto v vsakem
letniku. V skladu s konceptom domovinske
vzgoje je knjigi namenjeno jesensko obdobje.

zgodovina, geografija,
umetnost, glasba, tudi
ekonomija, sociologija

1828

Prešeren

Izpostaviti Prešerna in
pomen razvoja zvrsti
za slovenstvo

1.
2.
3.

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo skozi vsa leta srednje šole. Ne
glede na vse, naj bi učitelj dogodke osnovno
predstavil in omenil vsako leto v vsakem
letniku. V skladu s konceptom domovinske
vzgoje je knjigi namenjeno jesensko obdobje.

zgodovina, geografija,
umetnost, glasba, tudi
ekonomija, sociologija

med 972 in
1039

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ekskurzija v Vrbo
Ekskurzija na Dunaj
Ekskurzija po ljubljaniPrešernove poti
Ekskurzija v Bohinj, slap Savica
obisk NUK, ogled prvih izdaj
knjig in revij
uprizoritev Krsta pri Savici
Učenje petja Zdravljice in
tekmovanje v petju že
uglasbenih Prešernovih pesmi
ter tekmovanje v novih
uglasbitvah
Plakatna predstavite v in
tekmovanje v recitiranju
Športni dan- pohod: VrbaPoljče (Demos)

Srednja šola

POGLAVJE

SKLOP
d

2

Opis dogodka - poudarki
Romantika (Kranjska
čbelica, Prešeren)

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

1868 – 1920

Realizem,
politična
gibanja,
čitalnice

Izpostaviti uvedbo
slovenščine v osnovno
šolo 1861, prvi tabor v
SLO 1868, plebiscit v
Beneški Sloveniji 1868
in koroški plebiscit
1920
Do leta 1869 se je
uporabljal termin
LJUDSKA ŠOLA, leta
1869 pa je bila z
Zakonom o ljudski šoli
uvedena obvezna
osemletna osnovna
šola, termin ljudska
šola pa se je uporabljal
za poklicne šole.

1. Ekskurzija v Beneško Slovenijo
2. Ekskurzija na Koroško
3. Obisk Državnega zbora in
predstavitev delovanja sodobne
politike, pogovor s poslancema ali
predstavniki manjšin (italijanskimi
ali madžarskimi – primerjava
stanja)
4. Gostovanje zgodovinarja, ki bi
predstavil pomen teh dogodkov
5. Po Levstikovi oz. Jurčičevi poti (Od
Litije do Čateža): spoznavanje
slovenske pokrajine in ključnih
elementov/napotkov slovenskim
pisateljem, kako in kaj pisati
6. Gostovanje zamejskih Slovencev,
ki bi predstavili pomen dogodkov
in trenutno stanje (sodelovanje v
EU)
7. Predstavitve na Youtube

Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti
razporedijo skozi vsa leta srednje šole. Ne
glede na vse, naj bi učitelj dogodke osnovno
predstavil in omenil vsako leto v vsakem
letniku.

zgodovina, geografija,
umetnost, glasba, tudi
ekonomija, sociologija

1848

Zedinjena
Slovenija

Izpostaviti politični in
kulturni pomen
političnega programa

1. Tridnevna ekskurzija po meji
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zedinjena_Slov
Zedinjene Slovenije, lahko se to
enija
združi tudi z osamosvojitvijo 1991
2. Krajše, enodnevne ekskurzije
vsako leto na ključne, pomembne
točke Slovenije
3. Gostovanje zgodovinarja in/ ali
geografa, ki bi razložil zgodovinski
in geografski pomen (primerjalno z
današnjimi mejami )
4. Krajše seminarske naloge ali
referati, s katerimi bi dijaki
tekmovali med seboj v razredu in
nato med razredi
5. Tekmovanje v slovenskih narodnih
pesmih, regijsko, med šolami
6. Predstavitve na Youtube

Vsi letniki srednje šole, v skladu s
konceptom je primerno zimsko
obdobje- december

zgodovina, geografija,
umetnost, glasba, tudi
ekonomija, sociologija

Demos

Poudariti zgodovinski
pomen Demosa
(Demokratična
opozicija Slovenije), ki
je prvič po 2. svetovni
vojni postal resna
konkurenca dotedanji
komunistični oblasti.
Poudariti vlogo dr.
Jožeta Pučnika v
Demosu. Opozoriti na
zgodovinsko
prelomnico, ko je

1. Predstavitev tematike pri zgodovini
in geografiji, etiki, državljanski in
domovinski vzgoji
2. Seminarska naloga o zgodovini
političnih strank v Sloveniji
3. Seminarska naloga: Padec
berlinskega zidu, padec železne
zavese v Evropi in demokratizacija
v vzhodni Evropi
4. Ekskurzija v Poljče
5. Šolske plakatne in video
predstavitve o osvobajanju Evrope
(združitev Nemčije, padec

Vsi letniki srednje šole, v skladu s konceptom
je primerno zimsko obdobje- december

zgodovina, sociologija

Avtor/ica

POLITIČNI PROGRAM
a

Politični program
Zedinjena Slovenija

b

Nastanek Demosa
novembra 1989,
zgodovinski pomen
Demosa za nastanek
države Slovenije.
Izpostaviti življenjsko pot
dr. Jožeta Pučnika.

4

12

1989

Maribor - Prve demokratične volitve in
obletnica Demosa
 več na povezavi
Dr. Milan Zver iz evropskega parlamenta
ob 20. obletnici osamosvojitve
več na povezavi

Srednja šola

POGLAVJE

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti
Demos zmagal na
prvih demokratičnih
volitvah v Sloveniji.
Opozoriti, da je Demos
najbolj zaslužen
osamosvojitev
Slovenije.

c

d

Dr. Jože Pučnik

Dr. Jože Pučnik

9

11

3

1

1932

2003

Dr. Jože
Pučnik in
ustanovitelji
Demosa

Dr. Jože
Pučnik in
ustanovitelji
Demosa

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

Vsi letniki srednje šole, v skladu s konceptom
je primerno zimsko obdobje- december ter ob
rojstnem dnevu dr. Pučnika, marca.

zgodovina, sociologija

Vsi letniki srednje šole, v skladu s konceptom
je primerno zimsko obdobje- december

zgodovina, sociologija

Avtor/ica

komunizma, nastanek
večstrankarskih sistemov)

Poudariti zgodovinski
pomen Demosa
(Demokratična
opozicija Slovenije), ki
je prvič po 2. svetovni
vojni postal resna
konkurenca dotedanji
komunistični oblasti.
Poudariti vlogo dr.
Jožeta Pučnika v
Demosu. Opzoriti na
zgodovinsko
prelomnico, ko je
Demos zmagal na
prvih demokratičnih
volitvah v Sloveniji.
Opozoriti, da je Demos
najbolj zaslužen
osamosvojitev
Slovenije.

1. Predstavitev tematike pri zgodovini
in geografiji, etiki, državljanski in
domovinski vzgoji
2. Seminarska naloga o zgodovini
političnih strank v Sloveniji
3. Seminarska naloga: Padec
berlinskega zidu, padec železne
zavese v Evropi in demokratizacija
v vzhodni Evropi
4. Ekskurzija v Poljče
5. Šolske plakatne in video
predstavitve o osvobajanju Evrope
(združitev Nemčije, padec
komunizma, nastanek
večstrankarskih sistemov)
6. Seminarska naloga: Življenje in
delo dr. Jožeta Pučnika

Maribor - Prve demokratične volitve in
obletnica Demosa
 več na povezavi

Poudariti zgodovinski
pomen Demosa
(Demokratična
opozicija Slovenije), ki
je prvič po 2. svetovni
vojni postal resna
konkurenca dotedanji
komunistični oblasti.
Poudariti vlogo dr.
Jožeta Pučnika v
Demosu. Opzoriti na
zgodovinsko
prelomnico, ko je
Demos zmagal na
prvih demokratičnih
volitvah v Sloveniji.
Opozoriti, da je Demos
najbolj zaslužen
osamosvojitev
Slovenije.

1. Predstavitev tematike pri zgodovini
in geografiji, etiki, državljanski in
domovinski vzgoji
2. Seminarska naloga o zgodovini
političnih strank v Sloveniji
3. Seminarska naloga: Padec
berlinskega zidu, padec železne
zavese v Evropi in demokratizacija
v vzhodni Evropi
4. Ekskurzija v Poljče
5. Šolske plakatne in video
predstavitve o osvobajanju
Evrope (združitev Nemčije,
padec komunizma, nastanek
večstrankarskih sistemov)

Maribor - Prve demokratične volitve in
obletnica Demosa
 več na povezavi

Dr. Milan Zver iz evropskega parlamenta
ob 20. obletnici osamosvojitve
 več na povezavi

Dr. Milan Zver iz evropskega parlamenta
ob 20. obletnici osamosvojitve
več na povezavi

Srednja šola

POGLAVJE
3

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti

Slovesna
razglasitev
samostojnost
i in napad na
Slovenijo

Opozoriti na slovesno
razglasitev Slovenije.
Poudariti, da napad ni
bil nepričakovan, in da
je JLA, kot ena
najmočnejših armad v
Evropi že po desetih
dneh presenetljivo
izgubila. Poudariti
izjemno vlogo
slovenske teritorialne
obrambe, čeprav
delno izdajalsko
razorožene, specialne
brigade MORIS in
slovenske policije.

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

Avtor/ica

PRELOMI
a

b

c

Vojna za Slovenijo- napad
na Slovenijo

Odhod JLA iz Slovenije

Slovenija vstopa v svet

1991

1991

1992

26

26

15

6

10

1

1991

1991

1992

1. Videopredstavitev osamosvajanja
s pričami (učenci naredijo krajše
pogovore s starši, starimi starši;
kritično ovrednotijo prizadevanja
za osamosvojitev)
2. Medijska vojna med
osamosvojitvijo (video predstavitev
ključnih ljudi, dogodkov, pričevanj
proti Sloveniji ali za njo – s
časopisnimi članki, ki tezo
potrjujejo, intervjuji
3. Gostovanje člana/članov VSO iz
lokalnega okolja ali pomembnih
oseb na državnem nivoju, ki so
bile pomembne pri osamosvajanju.
4. Predstavitev pomembnih
dogodkov ob osamosvajanju v
svoji regiji, kraju, vasi. Spomin na
morebitne žrtve med slovenskimi
vojaki, civilisti
5. Videopredstavitev z naslovom: Ali
sem ponosen, da živim v
samostojni Sloveniji?
6. Primerjava osamosvojitve v ZDA,
boji za neodvisnost in okupacije
drugod po svetu (npr. Poljska, vdor
v Prago 1968 ...) in odnos do
domovine v teh državah, ki so
imele bolj kruto preteklost (Poljaki
nočejo imeti nobene zveze z Rusi,
Čehi prav tako ne; ZDA so
ponosne na 4. Julij)
7. Raziskovalna naloga : odmevni
primeri sodišča v Haagu, v zvezi z
razpadom Jugoslavije
Odhod
Izpostavimo ključne
1. prireditve/plakati kot projektno
zadnjega
dogodke (Brionska
delo za dijake
vojaka JLA iz deklaracija).Po koncu
2. Obisk regijske vojašnice ( kulturni
Slovenije
desetdnevne vojne za
+ športni + tehnične vsebine)
Slovenijo so sledila
3. Obisk parka Pivka (kulturni +
pogajanja na Brionih
športni + naravoslovni dan )
med Jugoslavijo,
4. Povabilo veterana na kulturni dan
Slovenijo in Hrvaško,
(kulturni večer)
po podpisu t. i.
5. Seminarska naloga: Moj kraj v
brionske deklaracije 7.
vojni za Slovenijo ; Evropa po
julija 1991 pa so se
hladni vojni
začeli pogovori z JLA o 6. Izdelovanje modelov vojaških ladij
vseh podrobnostih
in letal iz lesa
njenega umika in o
vrnitvi vojaške opreme.
Mednarodno Izpostavimo dolgo in
1. Pogovor o nastanku držav v
priznanje
naporno pot po vojni do
različnih okoljih - študije primerov:
Slovenije
priznana Slovenije
npr. Francija, ZDA, Nemčija (BDR
in DDR),
2. Pogovor o razpadu držav,
vzrokih za to (npr. Jugoslavija,
Sovjetska zveza, Čehoslovaška)
3. Seminarska naloga: primerjava
vzrokov nastanka združene
Nemčije in Slovenije

Nastanek specialne brigade MORiS
 več na povezavi

V vseh letnikih srednje šole, v skladu s
konceptom junija.

Zgodovina,
sociologija, geografija

V vseh letnikih srednje šole, v skladu s
konceptom jeseni

zgodovina, geografija,
strokovni predmeti,
sociologija

V vseh letnikih srednje šole, v skladu s
konceptom pozimi, januarja

zgodovina, sociologija,
geografija

Slovenija na barikadah:
 več na povezavi
 več na povezavi
Slovenska osamosvojitvena vojna
 več na povezavi
Napad na Mursko Soboto:
 več na povezavi
BBC o Jugoslaviji:
 več na povezavi
Tukaj je Slovenija:
 več na povezavi

Brionska deklaracija:
 več na povezavi
RTV SLO – Zadnji vojak JLA zapusti
Slovenijo:

več na povezavi
Spominski znak Luke Koper:

več na povezavi
Prisega 1. generacije slovenskih vojakov,
1991:

več na povezavi
Združene države so bile sprva proti
neodvisnosti Slovenije:
 več na povezavi
Evropska skupnost je priznala Slovenijo:
 več na povezavi
Slovenija v OZN:
 več na povezavi

Srednja šola

POGLAVJE

SKLOP

Opis dogodka - poudarki

Čas

Čas
(obdobje)

dan

mesec

leto

Naslov teme

Izpostaviti

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

Časovni okvir

Povezave področij

Avtor/ica

4. Seminarska naloga: Predstavitev
virov o mednarodnem priznanju
Slovenije, primerjave zapisov o
možnosti lastne države iz obdobja
pred vojno in po vojni
4

OSAMOSVOJENA SLOVENIJA
a

Slovenija v svetu

20

3

2004

Slovenija
vstopi v Nato

Izpostavimo nastanek
NATO in motive
Slovenije za vstop v
NATO

1. Pri pouku zgodovine učitelj
predstavi nastanek zveze NATO
2. Seminarska naloga : Nastanek in
širjenje NATO
3. Seminarska naloga: Posredovanja
NATO na evropskih tleh

Spletna stran NATO:
 več na povezavi

V vseh letnikih srednje šole, v skladu s
konceptom spomladi

zgodovina, sociologija,
geografija

b

Slovenija v svetu

1

5

2004

Slovenija
vstopi v EU

Izpostavimo nastanek
EU in motive Slovenije
za vstop v EU

1. Pri pouku zgodovine učitelj
predstavi nastanek EU, vzroke
zanjo in delovanje EU
2. Seminarske naloge:
delovanje EU, odločanja,
zakonodaja, predstavitev publikacij
EU, institucije v EU,
3. Raziskovalna naloga: delovanje
mednarodnega sodišča- odmevni
primeri

Spletna stran EU:
 več na povezavi

V vseh letnikih srednje šole, v skladu s
konceptom spomladi

zgodovina, sociologija,
geografija

Delovanje sodišča v Starssbourgu:
 več na povezavi

c

Finančna neodvisnost

1991

8

10

1991

Slovenski
denar- Tolar

Izpostavimo okoliščine 1. Seminarska naloga - od dinarja do
ob uvedbi Tolarja,
tolarja, inflacijska spirala v
zakaj lastna valuta
Jugoslaviji

Slovenski tolar:
 več na povezavi

V vseh letnikih srednje šole, v skladu s
konceptom pozimi- januarja

matematika,
gospodinjstvo

d

Pridružitev evrskemu
območju

2007

1

1

2007

Slovenskievropski
denar Euro

Izpostavimo pomen
eura pri lažjem
trgovanju med firmami
v EU, pri potovanjih,
EU kot carinsko unijo

Euro:
 več na povezavi

V vseh letnikih srednje šole, v skladu s
konceptom pozimi - januarja

matematika, izbirne
vsebine s področja
ekonomije, geografija,
zgodovina

1. Razlaga pojmov:kredit, hipoteka,
bankrot, delnica, obveznica, borza,
državni dolg, državni primanjkljaj,
presežek, proračun, banka,
finančni holding, centralna banka;
2. Seminarska naloga: propad
finančnega holdinga Lehman's
brothers- vzroki in posledice
3. Seminarska naloga: Vzroki
finančne krize v svetu in Sloveniji
4. Seminarska naloga: Zgodovina
bančništva
5. Seminarska naloga: zadolževanje
Slovenije

Evropska centralna banka:
 več na povezavi
Finančna kriza v Evropi:
 več na povezavi

Srednja šola

POGLAVJE

SKLOP
e

f

5

Opis dogodka - poudarki
Slovenščina kot temelj
samostojnosti

Slovenija na vrhu Evrope

Čas

Čas
(obdobje)
1996

2008

dan
17

1

mesec
5

1

leto
1996

2008

Naslov teme
Papežev
obisk v
Sloveniji

Izpostaviti
Izpostavimo, da je
potrebno biti ponosen
na svoj jezik in ga
negovati

Slovenija
Izpostavimo
predseduje
pomembnost vloge
Evropski uniji predsedujoče države
velike Evropske unije

Možnost predstavitve

Primeri gradiv

1. Pogovor o ustanovi papeštva,
temeljnih poudarkih papeževanja
Janeza Pavla II.
2. Osvetlimo pomoč vatikanske
države v času osamosvajanja;
3. Predstavimo obisk papeža v
Sloveniji, njegovo spodbudo
mladim, da spoštujejo slovenski
jezik
4. izpostavimo današnjega papeža
Frančiška, njegovo željo, da bi bila
cerkev skromna.
5. Pogovor o pomenu Antona Martina
Slomška
6. Pogovor o krščanstvu in temeljnih
vrednotah krščanstva
7. Pogovor o vrednotah drugih religij,
ki so prisotne v Slovenijiprimerjava
8. Seminarska naloga: Pomen religij
za razvoj znanosti in umetnosti
9. Seminarska naloga:pomen
krščanstva za razvoj Slovenije in
Evrope
10. Debata: vloga religij v moderni
dobi; medsebojna strpnost
različno mislečih- verujočih in
neverujočih
11. Seminarska naloga: umetniška
dela v sakralnih objektih v
Sloveniji/mojem kraju;
arhitektura cerkva ( Plečnik..)
1. Pogovor o vlogi predsedujoče
države, njene naloge v primerjavi z
Evropskim parlamentom in
Evropsko komisijo, kaj so bili
poudarki slovenskega
predsedovanja
2. Primerjava predsedovanja
Slovenije in trenutne predsedujoče
EU
3. Evropski programi za izmenjavo
dijakov in študentov (Comenius,
Leonardo da Vinci, Erazmus,
Gruntwig)
4. Delovanje Evropske komisije in
njena vloga v svetu

Fotozgodba - Papežev nagovor mladim:
 več na povezavi

Časovni okvir

Povezave področij

Vsi letniki srednje šole, primeren je
spomladanski lčas, v skladu s Konceptom

jezik, zgodovina,
geografija, umetnost,
sociologija

vsi letniki srednje šole

zgodovina, geografija,
etika, tuj jezik,
sociologija

Avtor/ica

Povezava z zgodovinskimi dogodki:
 4. junij 1838: Pridiga o spoštovanju
slovenskega jezika Antona Martina
Slomška
 1846: Anton Martin Slomšek postane
škof Lavantinske oz. pozneje
Mariborske škofije
 1851: škof Anton Martin Slomšek
ustanovi Bratovščino sv. Cirila in
Metoda (pomembna za ekumensko
zavest)
 1859 (odobren) prenos škofijskega
sedeža Lavantinske škofije v Maribor

Obisk Ban Ki-moona v Sloveniji:
 več na povezavi
Poročilo o dosežkih slovenskega
predsedovanja
 več na povezavi

BREMENA SLOVENIJE
a

Globalna kriza in Slovenija

2009

1

1

2009

Začetek krize Izpostavimo vzroke,
v Sloveniji
spopadanje s krizo,
posledice, ki so jih
utrpele države

1. Predstavimo začetek krize v ZDA
2. Dijaki pripravijo raziskovalno
nalogo o zaposlenosti o
brezposelnosti mladih v EU in
Sloveniji
3. Dijaki pripravijo raziskovalno
nalogo o revščini v Sloveniji in
EU, kriterijih za določanje stopnje
revščine ter identificirajo možnosti
blaženja in reševanja problema v
Sloveniji in primerjalno EU.
4. Seminarska naloga: socialno
podjetništvo,

Srednja šola

POGLAVJE

SKLOP

b

Opis dogodka - poudarki

Nedelovanje
parlamentarne
demokracije

Čas

Čas
(obdobje)

1994

dan

20

mesec

3

leto

1994

Naslov teme

Primer
politične
afere Depala
vas

Izpostaviti

Izpostavimo, kako tudi
lahko (ne)deluje
parlamentarna
demokracija

Možnost predstavitve
5. Seminarska naloga: primerjava
tržnega in centralno planskega
gospodarstva
6. Predstavimo proces
nacionalizacije po 2. svet vojni v
Slovenije in proces
denacionalizacije, poskusi
privatizacije gospodarstva ter
pojav tajkunov
1. Pogovor o načelih parlamentrane
demokracije , delitvi oblasti in
deviacijah
2. Pogovor o mejah demokracije
3. Pogovor o vlogi medijev
4. Časovni okvir afere in delovanje
pravne države - pogovor
5. pogovor: Posledice za razvoj
demokracije, izločanje političnih
nasprotnikov
6. Raziskovalna naloga- primerjava
afere Depala vas s podobno v
tujini
7. Seminarska naloga - razvoj
dogodkov v Sloveniji po aferi
8. Obisk parlamenta,
9. Seminarske naloge: proučevanje
dela parlamentarnih komisij, študij
dokumentov,
10. Dramatizacija

Primeri gradiv

Afera Depala vas:
 več na povezavi

Časovni okvir

Zaključni letniki srednje šole

Povezave področij

Avtor/ica

zgodovina, sociologija

Srednja šola

