
ZGODOVINA  

JAZON  

Izbirna tema: Vojne v 20. in 21. stoletju 

3. učni sklop: O tem, zakaj se dogajajo teroristični napadi 

Avtor: Mojca Dobravec 

Opis tematskega sklopa 

Učni sklop z naslovom »O tem, zakaj se dogajajo teroristični napadi« je del izbirne teme Vojne v 20. in 

21. stoletju, ki obsega še prvo svetovno vojno s poudarkom na soški fronti, drugo vojno, hladno vojno 

in posamezna osvobodilna gibanja 20. stoletja.  

Nameni učenja učnega sklopa: učenci analizirajo pojav sodobnega terorizma, pojasnijo vzroke 

sodobnih spopadov in posledice. Razvijajo sposobnost za razumevanje in spoštovanje drugačnosti, ver, 

kultur in skupnosti, obsodijo zločine proti človeštvu, oblike množičnega kršenja človekovih pravic. Pri 

delu z različnimi zgodovinskimi viri razvijejo in izkažejo veščine kritičnega mišljenja, razvijejo pa tudi 

zmožnosti digitalne kompetence. 

Standardi znanja (standarda učnega sklopa sta obarvana rumeno):  

Učenec: 

• primerja glavne značilnosti vojn najnovejšega obdobja (prva svetovna vojna, državljanske vojne, 

druga svetovna vojna, hladna vojna);  

• primerja značilnosti osvobodilnih gibanj;  

• analizira pojav sodobnega terorizma,  

• pojasni vzroke sodobnih spopadov in 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). 
 

Odnosno znanje: 

Učenec: 
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 navede in pojasni značilnosti političnih sistemov, ki so izvajali zločine proti človeštvu, genocide, 

holokavst in druge oblike množičnega kršenja človekovih pravic. 

 

Kaj boš v tem učnem sklopu spoznal/se naučil (formativno spremljanje)?  

 Učenje boš začel s pripravo svoje lastne definicije terorizma (točka 1).  

 Nato si boš ogledal 2 videoposnetka z razlago (točka 2). 

 Sledi razmislek, o tem, kaj si novega izvedel, nato popraviš/dopolniš svojo definicijo (točka 3). 

 Rešiš kviz (točka 4). 

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

(točka 5). 

 

Predvideni čas: 1 ura 

Učna pot: 

1. Lastna definicija terorizma 

Razmisli in na list zapiši svojo definicijo terorizma (za kaj gre, kakšni so vzroki, možne 

posledice). 

2. Ogled videoposnetka 

Oglej si videoposnetek, kjer boš izvedel, kaj je terorizem, zakaj se pojavi in kako danes 

živimo z njim https://youtu.be/XEqITfZ9PhY  

Ogled videoposnetka o »Islamski državi« 

https://www.youtube.com/watch?v=hp9TqdKsUag&feature=emb_logo  

3. Razmisli in dopolni zapis 

Po ogledu razlage preberi svojo definicijo terorizma. Dopolni jo, s tem kar si se naučil, 

novega izvedel. 

4. Reši kviz 

Reši kviz na povezavi: https://oodlu.org/share-game/857617fe-cbad-4449-84ad-

d4f93f3df135  

5. Samovrednoti svoje znanje 

Samovrednoti svoje znanje s pomočjo semaforja: 

Kriteriji uspešnosti 

Uspešen/-na bom, ko: DA DELOMA NE 

*bom razumel vzroke za pojav terorizma,    

*bom znal analizirati pojav sodobnega terorizma,    

*bom znal pojasniti razliko med Islamsko državo in islamsko vero,    

*bom uspešno rešil kviz za ponavljanje,    

*bom iz zgodovinskih virov izbral vse ključne in pomembne 
informacije, dejstva in dokaze ter z njihovo pomočjo razložil pojav 
terorizma, 

   

*obsodil teroristična/nasilna dejanja za doseganje političnih ciljev    

 

 

Srečno! 
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