
Pozdravljene učenke in učenci!

V prejšnjem tednu si spoznal revolucionarno leto 1848, ki je zajelo srednjo 

Evropo, Italijo in Francijo.

Izziv: razgibanje možgančkov

Spomni se:

• DRŽAV v katerih je izbruhnila revolucija

• VZROKOV za revolucije

• ZAHTEV, ki so jih zahtevali kmetje, meščanstvo, delavci

• USPEHA posameznih revolucij: so bili posamezni sloji uspešni? 

• Katere od zahtev so bile uresničene/izpeljane?

• Kateri narodi so postavili svoje zahteve?

• Katere so bile njihove zahteve?

Za lažje razumevanje revolucionarnega leta 1848 si oglej kratek posnetek 

na povezavi tukaj.

V posnetku si spoznal, da je revolucija zajela tudi slovensko ozemlje.

• V okviru katere države so živeli Slovenci?

• Kakšen je bil njihov položaj v okviru te države?

• Katere zahteve so postavili Slovenci?

https://www.youtube.com/watch?v=Vlrjce97HXE&t=504s


Naslov teme: SLOVENCI IN LETO 1848 (zapis v zvezek)

Danes boš spoznal, kako je revolucija odmevala na tleh današnje Slovenije.

Za lažje razumevanje razmer leta 1848 moraš poznati 

razmere pred letom 1848.

Kako imenujemo čas med letom 1815 in 1848?

Slovenci v PREDMARČNI DOBI (manjši podnaslov)

Za predmarčno dobo pri Slovencih je bilo značilna krepitev NARODNE 

ZAVESTI v obliki KULTURNEGA DELOVANJA. Spodbujala je razvoj 

SLOVENSKEGA JEZIKA (oblikovanje enotnega knjižnega jezika) in 

KULTURE. 

V tem času, sta se izoblikovala dva idejna tabora:

LIBERALNI in KONZERVATIVNI.



NARODNO IN KULTURNO GIBANJE

BLEIWEISOV KROG 
(konzervativni tabor)

-zbirali okoli J. Bleiweisa

- zagovarjal gospodarski 

napredek 

- pozornost namenil kmet, 

obrtniku, preprostemu človeku

-izdajanje KMETISJKIH IN 

ROKODELSKIH NOVIC 

(praktični nasveti, leposlovna 

dela, pesmi)

- rešitev nacionalnega in 

drugih vprašanj je videl v 

sodelovanju z oblastjo

PREŠERNOV KROG 

(liberalni zabor)

-zbirali okoli F. Prešerna 

-zagovarjali ustvarjanje 

književnih del za 

meščanstvo, izobražence

-objavljanje del v zborniku 

KRANJSKA ČBELICA

(1830-34)

- Zavzemali za liberalne 

svoboščine (svoboda 

posameznika), spremembe 

položaja Slovencev

Primerjaj oba tabora v predmarčni dobi.

Kdo so bili njuni podporniki?

Kako sta tabora videla rešitev slovenskega 

narodnostnega vprašanja? 



V tem času je deloval tudi škof ANTON 

MARTIN SLOMŠEK, ki si je:

 prizadevanje za uporabo slovenščine 

v javnosti in šolah

 prenesel sedež škofije v Maribor

 preureditev škofijskih meja

 povezovanje Slovencev na Štajerskem 

ter preprečevanje ponemčevanja

• Spodbujal je tudi širjenje šol na 

podeželju.

Leto 1848 in Slovenci (manjši podnaslov)

Preberi besedilo v SDZ/ str. 170-171. Podčrtaj ključne besede.

Samostojno oblikuj tabelni zapis v OBLIKI VPRAŠANJ. 

V zvezek zapiši 10 vprašanj, katerih odgovor bo 

dejstvo/značilnost leta 1848 na Slovenskem.

Za motivacijo sem ti 2 vprašanja že zapisala.

• KAKO SO SE NA METTERNICHOV PADEC ODZVALI MEŠČNI?

• KAKO SE JE OKREPILO NACIONALNO GIBANJE?
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Zelo zanimivo le bilo to leto v Evropi in tudi pri Slovencih, ne?

Izziv: Zmorem tudi to

V SDZ/ str.170 in 171 reši nalogi 1 in 3. 

Izpolni shematski prikaz na str. 172.

Do naslednjega „branja na daljavo“, pa vam pomaham še v pozdrav in 

zaželim lep vikend.


