
Pozdravljeni.

Najprej  ponovimo, kaj že vemo o delovanju Slovencev od sredine 19. stol. dalje.

Popravi nepravilne trditve ali  samo dele trditev.
 Prvi slovenski politični program z imenom Zedinjena Slovenija je nastal leta 1867.

 V programu Zedinjena Slovenija so Slovenci zahtevali svoj parlament in vlado, slovenščino v šolah in uradih in 
odcepitev od avstrijskega cesarstva.

 Z uvedbo dualizma se je država razdelila na dve enakopravni enoti: Avstrijo in Češko.

 Slovenci so organizirali množična zborovanja na prostem – čitalnice, kjer so zahtevali uresničitev programa 
Zedinjena Slovenija.

 Država je podpirala organiziranje taborov.

 Avstrijska oblast je leta 1867 uresničila program Zedinjena Slovenija.

Danes boš spoznal, kako se je konec 19. stol. oblikovala misel o povezovanju južnoslovanskih narodov. 

POLITIČNI NAČRTI SLOVENCEV OB PRELOMU STOLETJA

Preberi besedilo v učbeniku str. 107 in 108 in reši naloge.

1. Konec 19. stol. se je med Slovenci v Avstro-Ogrski krepil občutek
ogroženosti. 

a. Pred kom so se čutili ogrožene?

b. Za kakšno ogroženost je šlo?

2. Zakaj se je med Slovenci oblikoval načrt o povezovanju z drugimi narodi.

3. Nastalo je več programov, ki so predvidevali povezovanje južnih Slovanov:  (dopiši v prvo vrstico ime programa) 

Predvidel je nastanek skupne države
Slovencev, Hrvatov in Srbov znotraj 
Avstro-Ogrske

Predvidel je združitev Slovencev, 
Hrvatov in Srbov v monarhiji v en 
narod in nastanek skupne države.

Predvidel je odcepitev Slovencev, 
Hrvatov in Srbov od Avstro-Ogrske 
in združitev s Kraljevino Srbijo.

4. O povezovanju južnoslovanskih narodov je govoril tudi Ivan Cankar. 

a. Kakšno povezovanje je Cankar podpiral?

b. Kakšnemu povezovanju je Cankar nasprotoval?

Za razmislek. 

1. Če se je z uvedbo dualizma država razdelila na dve enoti, bi se  z uvedbo trializma razdelila na tri enote. 
Katere tri enote bi to bile?

2. Na spodnjih zemljevidih je z rjavo barvo pobarvana 
Avstro-Ogrska. Kakšen bi bil obse države:

a. Če bi se uresničil program Zedinjene 
Slovenije.

b. Če bi se uresničil program trializma.




