
RAZVOJ SLOVENSKEGA NARODNEGA GIBANJA V 2.RAZVOJ SLOVENSKEGA NARODNEGA GIBANJA V 2.
POLOVICI 19. STOLETJAPOLOVICI 19. STOLETJA

Kaj slabi cesarsko oblast oziroma absolutistično ureditev vKaj slabi cesarsko oblast oziroma absolutistično ureditev v
monarhiji?monarhiji?

Nemško liberalno meščanstvo (samo zase !!!) zahteva liberalneNemško liberalno meščanstvo (samo zase !!!) zahteva liberalne
politične svoboščine.politične svoboščine.

Vedno glasnejše zahteve nenemških narodov v monarhiji.Vedno glasnejše zahteve nenemških narodov v monarhiji.

Državo zajame gospodarska kriza.Državo zajame gospodarska kriza.

Vojaški porazi v Italiji in izgubljena vojna proti Prusiji.Vojaški porazi v Italiji in izgubljena vojna proti Prusiji.

UČBENIK STR. 182-185 - odgovori na vprašanja. 



POLITIČNE SPREMBE V MONARHIJI, KI POSPEŠIJO INPOLITIČNE SPREMBE V MONARHIJI, KI POSPEŠIJO IN
DOVOLJUJEJO RAZVOJ NARODNEGA GIBANJA DOVOLJUJEJO RAZVOJ NARODNEGA GIBANJA 

Februarski patent leta 1861 prinese ustavo.Februarski patent leta 1861 prinese ustavo.

Leta 1867 je uveden dualizem.Leta 1867 je uveden dualizem.

Nova ustava leta 1867 prinese narodom v avstrijski poloviciNova ustava leta 1867 prinese narodom v avstrijski polovici
monarhije pravico do ustanavljanja društev in svobodomonarhije pravico do ustanavljanja društev in svobodo
zborovanja. !9. člen ustave zagotavlja enakopravnost narodov.zborovanja. !9. člen ustave zagotavlja enakopravnost narodov.



Značilnosti, cilji in oblke narodnega gibanja z nastopom "ustavneZnačilnosti, cilji in oblke narodnega gibanja z nastopom "ustavne
dobe", ko se je monarhija preuredila v parlamentarno monarhijo.dobe", ko se je monarhija preuredila v parlamentarno monarhijo.

V 60. letih 19. stoletja se razvije čitalniško gibanje.V 60. letih 19. stoletja se razvije čitalniško gibanje.

S pomočjo besedila vS pomočjo besedila v
učbeniku (str. 182)učbeniku (str. 182)
ugotovi, kako so čitalniceugotovi, kako so čitalnice
delovale in kako so krepiledelovale in kako so krepile
narodno zavest.narodno zavest.



SLOVENSKE NARODNOSTNE USTANOVE IN DRUŠTVASLOVENSKE NARODNOSTNE USTANOVE IN DRUŠTVA

Južni SokolJužni Sokol

Leta 1863 je bilo v Ljubljani ustanovleno prvo telovadno društvoLeta 1863 je bilo v Ljubljani ustanovleno prvo telovadno društvo
na Slovenskem - Južni Sokol. Poleg gesla "zdrav duh v zdravemna Slovenskem - Južni Sokol. Poleg gesla "zdrav duh v zdravem
telesu" so se Sokoli zavzemali za kulturno, gospdodarsko intelesu" so se Sokoli zavzemali za kulturno, gospdodarsko in
poltično neodvisnost slovenskega naroda.  poltično neodvisnost slovenskega naroda.  

Slovenska maticaSlovenska matica

Leta 1864 je ustanovljeno založniško - kulturno - znanstvenoLeta 1864 je ustanovljeno založniško - kulturno - znanstveno
društvo, ki si predvsem z izdajanjem knjig v slovenskem jezikudruštvo, ki si predvsem z izdajanjem knjig v slovenskem jeziku
prizadeva dvigniti pismenost in izobraženosti med Slovenci.  prizadeva dvigniti pismenost in izobraženosti med Slovenci.  

Dramatično društvoDramatično društvo

Dramska in gledališka dela so najprej uprizarjali v čitalnicah, ki paDramska in gledališka dela so najprej uprizarjali v čitalnicah, ki pa
so kamlu postale premajhne. Leta 1866 je v Ljubljani ustanovljenoso kamlu postale premajhne. Leta 1866 je v Ljubljani ustanovljeno
prvo gledališče. prvo gledališče. 

Glasbena maticaGlasbena matica

Spodbuja avtorje k pisanju in izvajanju skladb v slovenskem jeziku.Spodbuja avtorje k pisanju in izvajanju skladb v slovenskem jeziku.



TABORSKO GIBANJETABORSKO GIBANJE

Po vseh slovenskih deželahPo vseh slovenskih deželah
so med letoma 1868 in 1871so med letoma 1868 in 1871
organizirali zborovanja na organizirali zborovanja na 
prostem - tabore.prostem - tabore.

S pomočjo besedila v učbeniku (str. 183 ugotovi,S pomočjo besedila v učbeniku (str. 183 ugotovi,
kako so se tabori odvijali in katere narodnostnekako so se tabori odvijali in katere narodnostne
zahteve so bile izpostavljene.zahteve so bile izpostavljene.



RAZKOL SLOVENSKEGA NARODNEGA GIBANJA IN NASTANEKRAZKOL SLOVENSKEGA NARODNEGA GIBANJA IN NASTANEK
STRANK NA SLOVENSKEMSTRANK NA SLOVENSKEM

Slovensko narodno gibanje že od svojega nastanka ni biloSlovensko narodno gibanje že od svojega nastanka ni bilo
povsem enotno. V njem je bilo več struj; glavni sta bili, kakor vpovsem enotno. V njem je bilo več struj; glavni sta bili, kakor v
večini zahodno in srednje evropskih držav večini zahodno in srednje evropskih držav konzervativna konzervativna inin
liberalnaliberalna. . 

KONZERVATIVNI TABOR - STAROSLOVENCI KONZERVATIVNI TABOR - STAROSLOVENCI 

Ideje obeh taborov in predstavnike ugotovi s pomočjo besedila vIdeje obeh taborov in predstavnike ugotovi s pomočjo besedila v
učbeniku na strani 182. učbeniku na strani 182. 

LIBERLANI TABOR - MLADOSLOVENCILIBERLANI TABOR - MLADOSLOVENCI





PRVE POLITIČNE STRANKE - tabela učb. str.PRVE POLITIČNE STRANKE - tabela učb. str.
185. 185. 



PRVA SLOVENSKA HIMNA - 1860PRVA SLOVENSKA HIMNA - 1860

Napisal: Simon JenkoNapisal: Simon Jenko
Uglasbil: Davorin JenkoUglasbil: Davorin Jenko

Danes je pesem uradna himna slovenske vojske.Danes je pesem uradna himna slovenske vojske.


