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• Katere slovenske dežele je 

v zemljevid vrisal Peter Kozler?

• Primerjaj zemljevid z današnjim!



Predmarčna doba - Metternichov absolutizem: 

- Nemščina - uradni jezik 

- Slovenščina - v javnem in uradnem življenju se ni uporabljala, čeprav 

je večina ljudi govorila slovensko.

- Slovenska narodna zavest se je krepila, 

- Slovenski izobraženci so krepili skrb za slovenski jezik in kulturo.

KONZERVATIVNI krog

sodelovanje z oblastjo

LIBERALNO-DEMOKRATIČNI krog

svobodomiselni izobraženci

Jernej Kopitar, 

dr. Janez Bleiweis

Kmetijske in rokodelske novice

pozornost kmetu in malemu obrtniku;

zavračali so liberalizem. 

Pisava bohoričica

France Prešeren,

Matija Čop, Andrej Smole,

Kranjska čbelica

ustvarjati književnost tudi za meščanske 

izobražene bralce in inteligenco 

Pisava gajica

Proti ilirizmu – ideji o povezovanju južnih Slovanov v en narod z enim

knjižnim jeziku

1. Med Slovenci se je krepila narodna zavest





• Dr. Janez Bleiweis je pozornost posvetil kmetu in obrtniku.

Od 1843 je bil časopis Kmetijske in rokodelske novice osrednji slovenski 

častnik (novosti na področju kmetijstva, praktične nasveti, poročanje …)

• Konzervativni tabor, se je zavzemal za ohranitev starega, za kmečko 

izobrazbo in da bi se Slovenci gospodarsko dvignili.

• Bleiweis, nezaupljiv do novosti se napredku ni zapiral, če se je obnesel. Z 

Novicami se je trudil  za dvig izobraženosti ljudstva ter pripomogel h krepitvi 

narodne zavednosti. 



Anton Martin Slomšek (mariborski škof)
• Prizadeval si je za spoštovanje slovenskega 

jezika in njegovo učenje.

• Pisal je tudi priljubljene knjige in pesmi 

• Bil je narodni buditelj in učitelj

• Zasnuje nedeljske podeželske osnovne šole. 

• Poskrbel je za preselitev škofije v Maribor



Med Slovenci se je razširila revolucija

MEŠČANI

• Ljubljančani - zlasti mlajši meščani so si dali duška, pregnali so  župana. 

• Razrušili so mitnice ob vhodih v mesto, zaradi česar je bila hrana dražja, 

uradnike pa razgnali. 

• Ustanovili so tudi narodno stražo (čez 1000 mož). 

• Mladi so ob obhodih po mestu vzklikali besede “svoboda, državljani” ....

“Tako imenitnega časa za vse Slovence 

še ni bilo, kar sonce sije in Bog ve,ali  

kedaj kaj takega za Slovence bode.”
Matija Majer Ziljski, Novice 1848

Revolucija, 1848, je v nekaj dneh zajela tudi mesta v slovenskih deželah. 

Vznemirjenje  je zajelo meščanstvo, študente in delavce.

Novice so prihajale s poštnimi kočijami, po železniških in telegrafskih 

zvezah, ustno so jih prinašali popotniki.

KMETJE, najmočnejši odziv - izbruh manjših kmečkih uporov:

-Nehali so opravljati fevdalne obveznosti in zahtevali odpravo bremen. 

- Jeseni 1848 sprejeti zakon o zemljiški odvezi.

2. Revolucija 1848



Prvi politični program Zedinjena Slovenija:  

• enakopravnost slovenščine (šole in uradi),

• združitev vseh Slovencev v eno avstrijsko upravno enoto.

Politično delovanje je začasno zamrlo

Bachov absolutizem do leta 1859 (obnovita se centralizem in absolutizem.

Onemogočeno je bilo politično in nacionalno delovanje.

• Preganjanje narodnih gibanj, stroga cenzura, dovoljeno le kulturno delo.

• Katoliška cerkev je dobila nadzor nad šolstvom (gimnazije – matura).

• Razvoj liberalnega gospodarstva spodbudi industrijo, bančništvo in promet.



SLOVENCI V LETU 1848

Odmevi revolucije z Dunaja pridejo tudi k nam. Največji dosežek je

bil program Zedinjene Slovenije, ki ga oblikuje Matija Majar s

študenti na Dunaju. Zahtevajo združitev Slovencev v eno deželo,

enakopravnost slovenščine v šolah in uradih … Podprejo jo

izobraženci. Nastanejo številna slovenska društva, časopisi …

Program ostane cilj Slovencev v naslednjih 150 letih. Kljub

neuspehu pa sta meščanstvo in industrija pa v nezadržnem vzponu.

Matija Majar Janez Bleiweis

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Janez_Bleiweis.jpg
http://www.hervardi.com/images/zslo001.jpg


Ponovitev EVROPA 1815-1848

Vživi se v dogajanje leta 1848 in napiši kratko časopisno novico o dogodkih. Uporabi obliko 

senzacionalne novice. 

Primer besedila:

Marca 1848 je Matija M Ziljski, celovški kaplan, predstavil program Zedinjene Slovenije. Trdil je, 

da ima slovenski narod pravico da stopi med druge narode. Začelo se je zbiranje podpisov za 

peticijo o avtonomni zedinjeni Sloveniji .

Pripravi 3-4 vprašanja za intervju z zgodovinsko osebnostjo, na primer J.Bleiweisom, A M. 

Majarem. M.Slomškom,… Za intervju si izberi soseda. Izmenično (ustno ali pisno) učenca 

odgovorita.

Na primer:

1. Gospod Majar Ziljski, pravkar prihajate s svežimi novicami. Kakšno je stanje na Koroškem?

2. Nam lahko bolj podrobno predstavite vaše zamisli: slišali smo, da originalno niso čisto vaše? 


