
NAJPRJ OBVESTILO GLEDE ODDAJE VIRTUALNE EKSKURZIJE V SPLETNO UČILNICO.

EKSKURZIJE JE NA NOVO NALOŽENA, TOKRAT V UREJEVALNIKU BESEDIL - WORD

DATOTEKO KOPIRAJ NA NAMIZJE, ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN SHRANI.

NATO POGLEJ NAVODILA (nahajajo se pri predmetu GEOGRAFIJA - 8) ZA ODDAJO IN
ODDAJ V SPLETNI UČILNICI.NE POŠILJAJTE MI JO NA MOJ SPLETNI NASLOV ampak, še
enkrat ponavljam v spletno učilnico. Najprej pa se je seveda potrebno prijaviti, kot je bilo rečeno pri
vsakem predmetu posebej. 

DANAŠNJA SNOV: SLOVENCI V 1. POLOVICI 19. STOLETJA -
UČB. STR - 180 - 181.

Če bi pogledal na časovni trak dogodkov bi hitro uvidel, da se vračamo nekoliko
nazaj, torej pred čas, ki smo ga obravnavali. Nenazadnje program Zedinjena
Slovenija je bil objavljen leta 1848, mi se pa vračamo na začetek 19.stoletja? 
Zanimalo nas bo boj Slovencev za njihove narodnostne in politične pravice,
ki, se je začel že pred omenjenim letom.



SLOVENCI V 19. STOLETJU - Slovensko narodno gibanjeSLOVENCI V 19. STOLETJU - Slovensko narodno gibanje

Družbenopolitične razmere na Slovenskem v obdobjuDružbenopolitične razmere na Slovenskem v obdobju
predmarčne revolucije 1848predmarčne revolucije 1848

Po nekaj letih francoske nadvlade (Ilirske province) soPo nekaj letih francoske nadvlade (Ilirske province) so
slovenske dežele po dunajskem kongresu zopet postale delslovenske dežele po dunajskem kongresu zopet postale del
habsburške monarhije. habsburške monarhije. 

To obdobje imenujemo čas Metternichovega absolutizma.To obdobje imenujemo čas Metternichovega absolutizma.
Avstrijska oblast je uvedla strogo cenzuro in policijski Avstrijska oblast je uvedla strogo cenzuro in policijski 
nadzor s čimer je poskušala zatreti vse poskuse širjenja liberalnih innadzor s čimer je poskušala zatreti vse poskuse širjenja liberalnih in
narodnostnih zahtev.narodnostnih zahtev.



Krepitev nacionalne zavesti med SlovenciKrepitev nacionalne zavesti med Slovenci

Čeprav dvajsetih in tridesetih letih 19. stoletja še ni bilo velikoČeprav dvajsetih in tridesetih letih 19. stoletja še ni bilo veliko
ljudi z jasno SLOVENSKO nacionalno zavestjo, se je njihovoljudi z jasno SLOVENSKO nacionalno zavestjo, se je njihovo
število povečalo predvsem med študenti, učitelji in drugimištevilo povečalo predvsem med študenti, učitelji in drugimi
izobraženci.izobraženci.

K temu je veliko pripomogel tudi razvoj šolstva. Tako je naK temu je veliko pripomogel tudi razvoj šolstva. Tako je na
začetku stoletja šolo obiskoval vsak sedmi, sredi stoletja pazačetku stoletja šolo obiskoval vsak sedmi, sredi stoletja pa
vsak tretji šoloobvezni otrok. Leta 1869 je bila uvedenavsak tretji šoloobvezni otrok. Leta 1869 je bila uvedena
osemletna osnovna šola za otroke stare med 6 in 14 let.osemletna osnovna šola za otroke stare med 6 in 14 let.    



Med izobraženci na Slovenskem sta se v predmarčni dobiMed izobraženci na Slovenskem sta se v predmarčni dobi
oblikovala dva taboraoblikovala dva tabora

FRANCE PREŠEREN - s svojimi pesmimi je dokazal, da je v  FRANCE PREŠEREN - s svojimi pesmimi je dokazal, da je v  
                                    slovenskem jeziku ustvarjati največje                                     slovenskem jeziku ustvarjati največje 
                                    umetnine                                    umetnine

JANEZ BLEIWEIS - menil je, da Slovenci morajo, če se želijo JANEZ BLEIWEIS - menil je, da Slovenci morajo, če se želijo 
                               uveljaviti (doseči enakovrednost z razvitimi                                uveljaviti (doseči enakovrednost z razvitimi 
                               narodi) razvijati predvsem gospodarstvo.                               narodi) razvijati predvsem gospodarstvo.



Poskušaj prebrati posamezne besede.Poskušaj prebrati posamezne besede.
Kaj opaziš?Kaj opaziš?

Kmetijske in rokodelske novice so bileKmetijske in rokodelske novice so bile
po Vodnikovih Ljubljanskih Novicah po Vodnikovih Ljubljanskih Novicah 
prvi slovenski časopis?prvi slovenski časopis?

Kdo ga je urejal?Kdo ga je urejal?

S povdarjanjem pojma Slovenija za ozemlje, na katerem živijoS povdarjanjem pojma Slovenija za ozemlje, na katerem živijo
Slovenci, je Bleiweis krepil občutek pripadnosti slovenskiSlovenci, je Bleiweis krepil občutek pripadnosti slovenski
narodni skupnosti.narodni skupnosti.

Oba kroga sta različno gledala na nekatera vprašanja, a sta seOba kroga sta različno gledala na nekatera vprašanja, a sta se
pomembno dopolnjevala in pomembno prispevala k razvojupomembno dopolnjevala in pomembno prispevala k razvoju
slovenske narodne zavesti.slovenske narodne zavesti.



RAZVOJ SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKARAZVOJ SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

Večletne besedne boje med slovenskimi jezikoslovci inVečletne besedne boje med slovenskimi jezikoslovci in
književniki za nov črkopis imenujemo črkarska pravda aliknjiževniki za nov črkopis imenujemo črkarska pravda ali
abecedna vojna.abecedna vojna.

V 2. polovici 19. stolV 2. polovici 19. stol
se je postopoma se je postopoma 
uveljavila Gajica, ki uveljavila Gajica, ki 
jo uporabljamo šejo uporabljamo še
danes.danes.



Tudi na Slovenskem se pojavijo ideje ilirskega gibanja - ILIRIZEMTudi na Slovenskem se pojavijo ideje ilirskega gibanja - ILIRIZEM

V prvi polovici 19. stoletja se je pojavila ideja o kulturnem,V prvi polovici 19. stoletja se je pojavila ideja o kulturnem,
jezikovnem in političnem povezovanju Južnih Slovanov.jezikovnem in političnem povezovanju Južnih Slovanov.

Ti naj bi se postopoma zlili v en narod z enim knjižnim jezikom.Ti naj bi se postopoma zlili v en narod z enim knjižnim jezikom.

Največji zagovornik ilirizma je bil Hrvat Ljudevit Gaj. NaNajvečji zagovornik ilirizma je bil Hrvat Ljudevit Gaj. Na
Slovenskem je ideja imela malo privržencev (Stanko Vraz). Slovenskem je ideja imela malo privržencev (Stanko Vraz). 

Gibanje je zagovarjalo napačno idejo o slovanski avtohtonostiGibanje je zagovarjalo napačno idejo o slovanski avtohtonosti
na Balkanu  (Iliri = Slovani).na Balkanu  (Iliri = Slovani).



Škof ANTON MARTIN SLOMŠEKŠkof ANTON MARTIN SLOMŠEK

S splet razišči vlogo/zasluge Antona Martina Slomška priS splet razišči vlogo/zasluge Antona Martina Slomška pri
krepitvi slovenske narodne zavesti.  krepitvi slovenske narodne zavesti.  


