
LETNI NAČRT DELA – delo z nadarjenimi – zgodovinska delavnica 
                   šol. leto 2011/2012 
Priprava na tekmovanje iz znanja iz zgodovine 
Izvajalka: Bernardka Vidali 

 
Priprave bodo potekale enkrat tedensko – ob petkih, od 7.10 do 7.55.  
 
Cilji: 
- Učenci se bodo z branjem literature, predpisano za šolsko tekmovanje, učili 
snov, ki  je povezana s srednjeveškimi mesti na Slovenskem. Šolsko tekmovanje 
bo 05. 12. 2011.  
- Do takrat naj bi  utrdili snov iz obvezne literature: 
 
 ŠOLSKO TEKMOVANJE 

• Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec, Slovenska zgodovina: družba – politika 
– kultura [Elektronski vir], Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Sistory, 2008, 
Meščani in mesta, str. 110-116. Dostopno na:  
http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?query='keywords%3dsimoniti+vasko'&pageSize=2
0&URN=URN%3aNBN%3aSI%3aDOC-INOR6GFF ali portalu www.sistory.si .  

• Darja Mihelič, Meščan sem, iz življenja srednjeveških mest, Ljubljana: Mihelač in 
Nešović, 1996. 

• Dokumentarna filma tekmovanja: 
- Piranska srednjeveška zgodba (Dostopno na: http://tvslo.si/#ava2.65410215)  
- Utrip srednjeveške Škofje Loke (Dostopno na: http://tvslo.si/#ava2.8283887) 

 
• Darja Mihelič, Primorska mesta. V: Dokumenti Slovenstva, Ljubljana: Cankarjeva 

založba, 1994, str. 68-71. 

• Sergej Vilfan, Celinska mesta, V: Dokumenti Slovenstva, Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 1994, str. 72-76. 

• Ferdo Gestrin, Milko Kos, Vasilij Melik, Zgodovinska čitanka 6, Ljubljana: DZS, 
1968, Piranski mestni statut, str. 44-45 in Pravice mesta Kostanjevice, str. 43-44.  

 
-  Področnega tekmovanja se lahko udeleži največ 25% vseh sodelujočih 
tekmovalcev šolskega tekmovanja oz. največ 1500 tekmovalcev. Končni prag za 
uvrstitev na področno tekmovanje določi državna tekmovalna komisija. Če bo 
kateri učenec dosegel določeno število točk za uvrstitev, bomo morali predelati 
še snov za področno tekmovanje: 
 

� Ilustrirana zgodovina Slovencev, Marko Vidic (ur.), Ljubljana: Mladinska knjiga, 
1999, Srednjeveška družba v gibanju, str. 110-115. 



� Darja Mihelič, O otroštvu v srednjem veku (Trst, Koper, Izola, Piran). Etnolog 17, 
2007, str. 17-28. Dostopno na: http://www.etno-muzej.si/pdf/0354-
0316_17_mihelic_o.pdf. 

� Ferdo Gestrin, Pojav podjetij v času od poznega srednjega veka do manufakturnega 
obdobja. V: Prispevki za novejšo zgodovino, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 
1994, št. 1, str. 5-16. Dostopno na: 
http://www.sistory.si/publikacije/pdf/prispevki/Prispevki_za_novejso_zgodovino_199
4_1.pdf 

Učiteljica:                                                                                  
Bernardka Vidali 


