
Razsvetljenstvo pri Slovencih 
 
Predelaj v i-učbeniku poglavje o Srednjem veku. V pomoč ti je tudi spletna stran 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2428/index.html  
 
V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 
zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 
 

Predznanje 
 

Na spletni povezavi https://eucbeniki.sio.si/slo1/2428/index.html reši 
nalogo s premešanko in na desni strani izpolni tabelo s pravilnimi podatki. 
Reši tudi drugo in tretjo nalogo na desni strani i-učbenika. Svoje rešitve 
fotografiraj in jih oddaj v rubriko Predznanje. 

Cilji Navedene imaš cilje, ki jih ob obravnavi dane vsebine moraš doseči. 
Izpolni tabelo, na kakšen način boš katerega od ciljev dosegel, katere 
strategije boš pri tem uporabil in kako boš vse navedeno dokazal: 
narodne, družbene, kulturno- in duhovnozgodovinske razmere na 
Slovenskem v 18. in na začetku 19. stoletja (vladavina cesarice Marije 
Terezije in Jožefa II, družbene reforme); Ilirske province; vrnitev 
avstrijske oblasti; delovanje preroditeljev; predstavniki in njihova dela; 
pomen razsvetljenstva za slovensko nacionalno identiteto 

Moji cilji: Kaj me 
zanima? Katere učne 
cilje bi rad osvojil? 
Katera nova znanja 
bi rad pridobil? 

Strategija: Katero 
bralno učno 
strategijo bom izbral 
za uresničitev 
zastavljenih ciljev? 
Kako bom preveril 
svojo uspešnost? 
Kako mi bo povratna 
informacija na moje 
delo omogočala 
napredek? 

Načrtovana 
dokazila: 
Kako, s čim bom 
dokazal (sebi in 
drugim) napredek? 
Kako bom preveril 
pridobljeno znanje 
glede na cilje, ki sem 
si jih zastavil? 

Vsebinska vprašanja 
1. 
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En cilj pri razvijanju zmožnosti uporabe veščin 
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Dokazi 
 

Kako boš dokazal, da si cilj dosegel? Pri tem odgovori na spodnje 
zahteve (le-te so označene z barvami – za popolno poznavanje 
poglavja moraš poznati odgovore na vse zahteve): 
- razloži pojme: narodne, družbeno-, kulturno- in duhovnozgodovinske 
razmere na Slovenskem v času razsvetljenstva; 
- pozna Ilirske province; 
- zna našteti slovenske razsvetljence 
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2428/index1.html reši naloge na levi in 
desni strani, potem ko prebere vse značilnosti o obravnavani temi; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2428/index3.html reši naloge 1,2,5 in 7; 
 
- samostojno zna povzeti značilnosti razsvetljenstva za Slovence;  
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2428/index3.html reši nalogo 9; 
 
- pozna zgodovinske (čas razsvetljenstva pri Slovencih) okoliščine v 
Evropi; 
- razišče, kako se je v času razsvetljenstva pri nas razvijalo šolstvo; 
- pozna pojme: poučnost, vzgoja, utilitarizem, razum … in z njihovo 
uporabo napiše zgodbo; 
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2428/index3.html reši naloge: 4, 6 in 8. 
Dokaze o rešenih nalogah fotografiraj in jih oddaj v razdelek Dokazi.  

Samoevalvacija V e-Listovniku dopolni povedi: 
a) S čim si bil zadovoljen pri učenju?  
b) Kaj ti je posebno dobro uspelo?  
c) Kaj bi lahko izboljšal?  
d) Kaj si pri tem spoznal o sebi/svojem delu?  
e) Kako boš učenje zastavil prihodnjič? 

 
 
 

Standard znanja 
 
Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

 
Modro 
 

Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno 
 

Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 
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