
Vsebina tekmovanja iz zgodovine 

Osrednja tema tekmovanja v znanju zgodovine v šolskem letu 2017/2018 je bilo 

obdobje predmarčne dobe. Poleg tega pa smo odkrivali še toliko drugega in se 

poglobili tudi v manjše podrobnosti. Tako smo odkrivali značilnosti nedeljskih 

šol, cestno razbojništvo, način življenja v Ljubljani, šolsko obveznost ter obisk 

pouka, brali besedo o uvedbi nove in zelo pomembne kulture- krompirja 

(»podzemnega jabolka« ter »kruha revnih«)… vživeli smo se v domačnost 

obdobja bidermajerja, ki je prisegal na cvetlične vzorce in enačenje meščanstva 

s plemstvom, tekla je beseda o razvoju Trsta, o oblačilni modi, bloškem 

smučanju (in njegovem pomenu), izmikanju vojaščine pri mladoletnih fantih. Na 

območnem tekmovanju je tekla beseda predvsem o zdravstvenem stanju ljudi v 

takratnem času in preventivi bolezni. Posledično se je govorilo tudi o 

pomembnosti hrane za zdravje in splošno preživetje ljudi. 

 

 

http://www.olgica.si/2017/03/02/podrocno-zgodovina/ 

 

 

Tekmovanje ti dejansko poda mnogo znanja, te pouči o zgodovinskih dogodkih, 

za katere nisi niti vedel, da obstajajo. Hkrati spoznavaš zgodovino svojega 

naroda, razvoj lastne države. In vedno se najde nekaj, kar je v tvojem interesu. 

 

 

http://www.olgica.si/2017/03/02/podrocno-zgodovina/


Predmarčna doba 

Predmarčna doba je obdobje med propadom Ilirskih provinc (1814/15) in 

marčno revolucijo leta 1848, čas življenja in dela pesnika Franceta Prešerna 

(1800-1849). Obdobje imenujemo tudi obdobje Metternichovega absolutizma 

(1835-1848) in je pomembno vplivalo na kulturno, politično in gospodarsko 

življenje na ozemlju današnje Slovenije. Po propadu ilirskih provinc je dunajski 

dvor na tem ozemlju ustanovil kraljevsko Ilirijo. 

Razvoj kmetijstva  

V tem obdobju kmetijstvo doživi velik napredek, ki pa je bil viden na vpeljavi 

novih poljščin, razvoju hlevske živinoreji in načrtnem gojenju njiv. Na začetku 

tridesetih let se je na Slovenskem začela industrija. V Sloveniji je bil poudarek 

na premogovništvu, pridobivanju železnih rud, proizvodnji svinca in živega 

srebra, steklarstvu… Najpomembnejši gospodarski kraj je bil Trst- tam je bilo 

namreč pristanišče in središče zavarovalništva.  

 

http://www.savel-hobi.net/leksikon/zgodovina_sl/prvakriza2.htm 

 

 

Šolanje 

Jožef II. se je kot razsvetljenski vladar zavedal pravice do izbire veroizpovedi, 

torej je le-to uvedel. Tako je Cerkev postala podrejena interesom države, veljati 

je začelo načelo verske skupnosti. Ob Jožefu II. Je bila izjemnega pomena tudi 
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Marija Terezija, oba pa sta uvedla pomembne šolske reforme. Osnovna šola se 

je tedaj delila na trivialke, predvsem za kmečko prebivalstvo, normalke, na 

katerih je bilo mogoče osnovno šolanje nadaljevati, ter moralke. Pouk je 

nenadoma postal obvezen za pripadnike obeh spolov, prav tako pa se je 

uveljavilo posebno usposabljanje za učiteljski poklic. S tem se je povečal 

splošen pomen izobrazbe. Leta 1810 je šolo obiskoval vsak sedmi za šolanje 

sposoben otrok, leta 1847 pa že vsak tretji. Povečala se je tudi prisotnost pri 

pouku, saj je postala obvezujoča. Pouk je v slovenščini potekal v glavnem na 

Goriškem, Kranjskem in okolici Trsta, na Štajerskem in Koroškem pa je prevladal 

nemški jezik.  

Literatura 

Mnogo je k razvoju slovenske literature prispeval Anton Martin Slomšek, ki je s 

svojimi knjigami in pesmimi slovenščino razširil tudi med najpreprostejše ljudi. 

Za novo leto 1846 je izdal zbornik Drobtinice, ki je zajemal več področij- 

nabožnost, življenjepise, znanost ter glasbo. Namenil ga je predvsem mladini, 

da bi se v kratkem času naučili še kaj več. Dr. Janez Bleiweis je leta 1843 začel 

izdajati nadvse pomemben časopis Kmetijske in rokodelske novice; ta je 

prinesel pozitivne posledice, saj je vseboval novosti na področju sadjarstva, 

poljedelstva, živinoreje… prav tako pa je vseboval koristne nasvete za kmečke 

gospodinje. Seveda se je s prebiranjem dela širila narodna zavest, z njo pa tudi 

izobraženost med kmečkim prebivalstvom. V obdobje predmarčne dobe pa 

vključujemo tudi druge znane literate, denimo Franceta Prešerna, Matijo Čopa, 

Jerneja Kopitarja… 

https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren 

            

       Pripravila: Dominika Zupan, 8.a

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren


            
          


