ZGODOVINA, šolsko leto 2022/23
Učitelj: Uroš Pavlin
6. razred: 1 ura tedensko
PRIPOMOČKI:
• Verdev, H. (prenova 2016): Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino za 6.
razred OŠ. Ljubljana: Rokus Klett, 2016.
• Verdev, H. (2016): Raziskujem preteklost 6, samostojni delovni zvezek za zgodovino
za 6. razred OŠ. Ljubljana: Rokus Klett, 2016.
• zvezek, črtan, A4
VSEBINA:
1.
2.
3.
4.
5.

Ostanki preteklosti (Spoznavamo zgodovino)
Človek ustvarja (Gradbeni dosežki)
Človek razmišlja (Iznajdbe, ki so spremenile življenje)
Človek se druži (Način življenja)
Človek ohranja (Kulturna dediščina)

7. razred: 2 uri tedensko
PRIPOMOČKI:
• Razpotnik, Snoj (2015): Raziskujem preteklost 7. Učbenik za zgo., posebna izdaja za
dislektike. Ljubljana, Rokus Klett.
• Koraki v času. Zgodovinski atlas za OŠ (1999). Ljubljana: DZS (na klopi)
• zvezek, črtan, A4
VSEBINE:
Obvezne vsebine so označene s pokončnim, (izbrane) izbirne pa s poševnim tiskom:
1. Prazgodovinski ljudje
2. Prazgodovina na Slovenskem
3. Stari Egipt in civilizacije rodovitnega polmeseca
4. Kulturna dediščina starih civilizacij Egipta, Mezopotamije in Bližnjega vzhoda
5. Stara Grčija
6. Rimska država
7. Antična kultura
8. Srednji vek – oblikovanje nove kulturne in politične podobe Evrope
9. Sredozemlje – prostor sodelovanja in nasprotij med kulturami

8. razred: 2 uri tedensko
PRIPOMOČKI:
• Mirjanić, Anita in sod. (2013). Raziskujem preteklost 8, učbenik za zgodovino za 8.
razred OŠ. Ljubljana: RokusKlett.
• Koraki v času. Zgodovinski atlas za OŠ (1999). Ljubljana: DZS (na klopi)
• zvezek, črtan, A4
VSEBINE:
Obvezne vsebine so označene s pokončnim, (izbrane) izbirne pa s poševnim tiskom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meje znanega sveta se razširijo
Potovanja v skrivnostne kraje Azije in Afrike
Spremenjena politična in verska podoba Evrope
Kmečki upori, epidemije in naravne nesreče
Od fevdalne razdrobljenosti do konca starega reda
Barok
Industrializacija
Vzpon meščanstva
Prve kapitalistične velesile in izumi, ki so spremenili življenje ljudi

9. razred: 2 uri tedensko
PRIPOMOČKI:
• Razpotnik, Snoj (2015). Raziskujem preteklost 9, učbenik za zgodovino za 9. razred
(prenovljen). Ljubljana: RokusKlett.
• Koraki v času. Zgodovinski atlas za OŠ (1999). Ljubljana: DZS (na klopi).
• zvezek, črtan, A4
VSEBINE:
Obvezne vsebine so označene s pokončnim, (izbrane) izbirne pa s poševnim tiskom:
1.
2.
3.
4.

Politične značilnosti 20. stoletja
Gospodarske spremembe v 20. in 21. stoletju
Slovenci v 20. in 21. stoletju
Izbirne vsebine – seminarske naloge: Vojne v 20. in 21. stoletju

OBVEZNOSTI PRI POUKU ZGODOVINE od 6. do 9. razreda:
✓ redno opravljene domače naloge,
✓ redno prinašanje pripomočkov k učnim uram,
✓ urejanje zvezka (domače naloge, zalepljeni delovni listi, sprotno zapisovanje učnih
vsebin … ),
✓ sodelovanje pri aktivnostih, ki so organizirane v okviru predmeta.

PREDVIDENE DEJAVNOSTI V OKVIRU POUKA ZGODOVINE:
-

-

izvedba vsaj 2 učnih ur v računalniški učilnici: 6. – 9. razred (RO),
filmska vzgoja - ogled filma: učenci 9. razreda si bodo ogledali film Schindlerjev seznam,
ki obravnava tematiko holokavsta v času druge svetovne vojne (medpredmetna
povezava SLJ-DKE-ZGO-GEO),
medpredmetno povezovanje,
možnost sodelovanja na tekmovanju iz znanja zgodovine za učence 8. in 9. razreda.

OCENJEVANJE ZNANJA:
-

6. razred: najmanj 3 ocene (2 krat ustno ocenjevanje: ob koncu tematskega sklopa,
vsaj 1 krat pisno: december 2021).
7., 8. in 9. razred: najmanj 4 ocene: ob koncu posameznih tematskih sklopov,
pisno ocenjevanje znanja: december 2022 in april 2023.
možnost pridobitve dodatne ocene z izdelavo referata oz. seminarske naloge z ustnim
nastopom in računalniško predstavitvijo (v dogovoru z učiteljem),
negativne ocene se obvezno popravi, pozitivnih ocen pa se ne popravlja, ampak se
učenec/učenka potrudi pri naslednjem ocenjevanju,
učenec/učenka po potrebi obiskuje dopolnilni pouk iz zgodovine.

OPISNIKI IN MERILA ZA OCENJEVANJE (usklajeno v SAK predmetne stopnje):
Odstotki (%)
90–100
80–89,9
60–79,9
45–59,9
0–44,9

Ocena
odlično (5)
prav dobro (4)
dobro (3)
zadostno (2)
nezadostno (1)

ISP - DOPOLNILNI POUK IZ ZGODOVINE:
- za učenke in učence 6.-9. razreda, ki bodo potrebovali dodatno razlago ali pomoč pri
učenju zgodovine, kot tudi pomoč pri pripravi seminarskih nalog, računalniških
predstavitev, plakata ali referata,
- torek, od 7.30 do 8.15 (izmenično),
- udeležba po potrebi učenca/učenke ali po povabilu učitelja - po vnaprejšnjem
dogovoru.

ID - ZGODOVINSKI KROŽEK:
Za učenke in učence 8. in 9. razreda,
- torek, od 7.30 do 8.15 (izmenično) in po dogovoru,
- vsebina:
a) priprava na tekmovanje iz znanja zgodovine (tema: OD RAZPADA RIMSKEGA IMPERIJA
DO NASTANKA KNEŽEVIN ALPSKIH SLOVANOV)
b) Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:
- šolska raven: torek, 6. 12. 2022, ob 13. uri,
- državna raven: četrtek, 9. 3. 2023, ob 14. uri.
c) Pisanje raziskovalne naloge na temo Šport skozi čas (ZPMS).
d) izbirne vsebine po želji posameznika in po dogovoru in interesu.

