
54

SPOZNAL BOM … IN NATO OCENIL SVOJE ZNANJE 
Ko boš izpolnil vse naloge v poglavju, boš lahko ocenil, kakšno je tvoje znanje o rimski državi.
Za vsako trditev vpiši kljukico v krogec pod ustreznim znakom. 

Znam opisati, kako je nastalo mesto Rim.

Znam pojasniti vzroke za nastanek Rimskega imperija.

Ob zemljevidu znam opisati največji obseg Rimskega imperija.

Znam opisati posledice širjenja rimske države v sredozemskem in evropskem 
prostoru.

Znam primerjati značilnosti rimske republike in cesarstva.

Znam opisati spremembe, ki so se zgodile s prihodom Rimljanov na ozemlje 
današnje Slovenije.

Znam opisati glavne rimske kulturne spomenike na tleh današnje Slovenije.

Znam pojasniti sporočila krščanstva.

Ob zemljevidu znam pojasniti širjenje krščanstva v sredozemskem in evropskem 
prostoru. 

Znam opisati pomembne gradbene dosežke Rimljanov. 

4. RIMSKA DRŽAVA
POGLAVJE

Navedi nekaj ostankov iz rimske dobe, ki jih hranimo na Slovenskem; morda so celo v bližini 
tvojega kraja. 
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4. INDUSTRIALIZACIJA
POGLAVJE

SPOZNAL BOM … IN NATO OCENIL SVOJE ZNANJE
Ko boš izpolnil vse naloge v poglavju, boš lahko ocenil, kakšno je tvoje znanje.
Za vsako trditev vpiši kljukico v krogec pod ustreznim znakom.

Znam pojasniti temelje kapitalistične miselnosti.

Znam opisati značilnosti zgodnje kapitalistične proizvodnje in potek svetovnega 
gospodarskega trikotnika .

Znam razložiti pojma industrijska revolucija in industrializacija.

Znam pojasniti, zakaj se je industrijska revolucija najprej pojavila v Veliki Britaniji .

Znam opisati gospodarske dejavnosti, ki so se razvile v prvi fazi industrializacije .

Na primerih znam opisati pozitivne in negativne posledice industrializacije .

Na zemljevidu znam pokazati smeri selitev Evropejcev .

Znam opisati vzroke in posledice selitev Evropejcev .

Industrializacija, ki se je začela v 18. stoletju, poteka v spremenjeni obliki še danes.

• Katere gospodarske panoge se danes najbolj razvijajo?
• Katere so danes najmočnejše gospodarske sile?
• Kam je v svetovnem gospodarstvu umeščena Slovenija?
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6.  SLOVENCI V 20. IN  
21. STOLETJU   

POGLAVJE

SPOZNAL/-A	BOM	…	IN	NATO	OCENIL/-A	SVOJE	ZNANJE
Ko boš izpolnil/-a vse naloge v poglavju, boš lahko ocenil/-a, kakšno je tvoje znanje.
Za vsako trditev vpiši kljukico v krogec pod ustreznim znakom.

Znam opisati nacionalni položaj Slovencev v Avstro-Ogrski. 

Znam pojasniti vzroke za nastanek Kraljevine Jugoslavije in pojasniti potek dogodkov.

Znam pojasniti prizadevanja Slovencev za avtonomijo v Kraljevini Jugoslaviji.

Znam opisati gospodarski in kulturni razvoj Slovencev med obema vojnama.

Znam pojasniti dogajanje na Slovenskem v času druge svetovne vojne.

Znam pojasniti okoliščine in posledice komunističnega prevzema oblasti v Jugoslaviji. 

Znam opisati življenje Slovencev v socialistični Jugoslaviji.

Znam pojasniti razloge za odločitev Slovencev za lastno državo.

Znam navesti temeljne dogodke v času osamosvajanja Slovenije.

Znam opisati ustavno ureditev Republike Slovenije in značilnosti mednarodnega 
povezovanja Slovenije.

Slovenija je od leta 1991 samostojna država in uspešno vključena v regijske in svetovne povezave.  

•  Na kateri dan v letu praznujemo razglasitev slovenske samostojnosti in kako se imenuje ta državni praznik? 
• Kaj pa praznujemo na dan samostojnosti in enotnosti 26. decembra?
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