
                       ZGODOVINA  
JAZON, 9. razred – UČENJE ZGODOVINE NA DALJAVO 

1. obvezna tema: Politične značilnosti 20. stoletja 

2. učni sklop: Zakaj se je svet zapletel v največjo morijo tistega časa? 

Avtor: Dejan Kramžar 

Opis tematskega sklopa 

Učni sklop o svetu na pragu 20. stoletja je del obvezne teme v 9. razredu z naslovom Politične 

značilnosti 20. stoletja, ki obsega še prvo svetovno vojno in mirovne pogodbe po končani vojni, krizo 

demokracije in vzpon totalitarnih sistemov v obdobju med obema vojnama, drugo svetovno vojno, 

blokovsko razdeljeni svet po koncu druge svetovne vojne, dekolonizacijo tretjega sveta ter 

povezovanje Evrope in sveta v različnih mednarodnih integracijah. 

Nameni učenja učnega sklopa  

Učenci se seznanijo z vzroki in povodom za prvo svetovno vojno. Na kratko opišejo potek prve svetovne 

vojne in njene glavne značilnosti. Razmisljo o njenih posledicah in primerjajo mirovne pogodbe po prvi 

svetovni vojni. Učenci bodo razvijali tudi veščine kritičnega mišljenja pri delu z zgodovinskimi viri in 

digitalne kompetence ter spoznali pomen prizadevanj po mirnem reševanju sporov ter za ohranjanje 

miru. 

Standardi znanja:  

Deklarativno znanje:  

Učenec: 

 opiše glavne značilnosti prve svetovne vojne,  

 analizira mirovne pogodbe po prvi svetovni vojni in predvidi posledice. 

 

Procesno znanje (standardi učnega sklopa so obarvani rumeno): 

Učenec: 

 razvije spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti, 

 razvije spretnost zbiranja in izbiranja informacij in dokazov iz različnih zgodovinskih virov in 
literature v različnih medijih, 

 razvije zmožnost preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih informacij 
in dokazov iz različnih zgodovinskih virov in literature, 

 razvije spretnost iskanja zgodovinskih virov in literature z IT, 

 razvije zmožnost kritične presoje zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov z uporabo 

večperspektivnih zgodovinskih virov in literature, 

 razvije zmožnost oblikovanja samostojnih sklepov, pogledov, mnenj, stališč, izvirnih predlogov in 
rešitev, 

 razvije sposobnost samostojnega izbiranja in odločanja ter svoje poglede na zgodovino, 

 razvije dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razume, zakaj 
se pojavijo, 

 razvije spretnost različnih oblik komunikacije (ustno, pisno, grafično, ilustrativno, z IT). 
 

Kaj boš v tem učnem sklopu spoznal/se naučil (formativno spremljanje)?  
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 Učenje boš začel z ogledom videoposnetkov.  

 Nato boš rešil kvize v aplikaciji Oodlü. 

 Sledi preverjanje znanja s kvizom v aplikaciji Quizizz. 

 Na koncu svoje znanje samoovrednotiš s pomočjo kriterijev uspešnosti, zapisanih v obliki 

semaforja. 

Predvideni čas učenja: 3 ure 

 

Učna pot 

1. Učna pot s podnaslovljenimi posnetki: 

a) Spoznaš vzroke: https://youtu.be/24i4ncHuf6A (slovenski podnapisi!) 

b) Razmisliš o smislu povoda: https://youtu.be/7962PFxv3vU  

c) Glavne značilnosti (vklopi podnapise!): 

 fronte: - https://youtu.be/QwsVJb-ckqM?t=218   

(slovenski podnapisi!, legenda: modra barva = antanta, rdeča barva = 

centralne sile) 

 orožja: https://youtu.be/7962PFxv3vU?t=59 

 primer bitke na zahodni fronti: https://youtu.be/RG3sH5e4ROg 

 pozicijska vojna: https://youtu.be/QFj23OFl2Kw 

 bojni plini in maske: https://youtu.be/vmir6SxYNII 

d) Posledice:  

 ozemeljske spremembe in nove evropske meje: https://youtu.be/QwsVJb-

ckqM?t=872 

 oktobrska revolucija v Rusiji: https://youtu.be/KOK1TMSyKcM 

 mirovna konferenca v Parizu: https://youtu.be/vrYhLNQMRro in 

https://youtu.be/0jycVFL8CNM 

 mirovne pogodbe in njene posledice: 

http://www2.arnes.si/~dkramz/zgodovina_4_svarog/7849.html 

 

2. Večkrat rešiš kvize: 

- zavezništva: https://oodlu.org/share-game/52ae3a4b-f3d2-49f7-aabe-5621685245e1  

- prva svetovna vojna: https://oodlu.org/share-game/f47ce80c-00fe-4558-ac43-514d80afb3bc 

- prelomno leto 1917: https://oodlu.org/share-game/4c6b15f5-3475-4b3f-8ecc-3cf58143b620   

- konec vojne in mirovne pogodbe: https://oodlu.org/share-game/53d81ecb-ce45-4493-b48e-

dc0d964a1844  

- pariška mirovna konferenca: https://oodlu.org/share-game/87a7417c-a76c-4b1b-8100-

f5cb27230d15 (link ne deluje) 

3. Preverjanje znanja: 

https://quizizz.com/join/quiz/5f2578afd1021a001c181941/start?from=soloLinkShare&referrer=5676

5de4a171bb6e4b7d2b7e  

4. Samovrednoti svoje znanje s pomočjo semaforja. 
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Kriteriji uspešnosti 

Uspešen/-na bom, ko … DA DELOMA NE 

*bom pojasnil vzroke in povod za prvo svetovno vojno    

*opisal glavne značilnosti prve svetovne vojne (bojevanje, orožja 
...) 

   

*na zemljevidu prepoznal glavne fronte in nasprotnike    

*pojasnil ozemeljske spremembe po pariški mirovni konferenci    

*sklepal, zakaj je med vojno prišlo v Rusiji do revolucije    

*primerjal mirovne pogodbe in predvidel posledice    

*uspešno rešil kvize za ponavljanje in preverjanje znanja    

*iz filmskih posnetkov razberem ključne in pomembne 
informacije, dejstva in dokaze in z njihovo pomočjo oblikujem 
sklepe, razlage, mnenja 

   

*analiziram zemljevide in iz njih razberem informacije za 
oblikovanje sklepov, razlag. 

   

*utemeljim, zakaj je pomembno varovati in ohranjati svetovni mir    

 

Srečno! 

 


