
DARILO 

ZA VAS!

Modrijanovi delovni zvezki so opremljeni s kodo za dostop 
do interaktivne oblike gradiva, obogatene s 3D-modeli, 
videoposnetki, slikami in vajami.

Z multimedijskimi dodatki si učenci lažje predstavljajo  
življenje v preteklosti. Izbrani 3D-modeli jim namreč  
nazorno predstavijo:
• bivališča, stavbe, orodja ipd.
• zgodovinske znamenitosti z možnostjo virtualnega  

sprehoda (npr. Akropolo) 
• tehnološke izume (npr. parni stroj Jamesa Watta,  

Fordovo tovarno avtomobilov)

Dodano je tudi gradivo iz slovenske zgodovine, vključno  
z videoposnetki iz novejše slovenske zgodovine.

Poleg učnih kompletov, ki jih sestavljajo učbeniki in delovni 
zvezki s kodo za brezplačni dostop do interaktivnih učbenikov, 
sta na voljo tudi Mali zgodovinski atlas in Zgodovinski časovni 
trak s kratko kronologijo.

UČINKOVITO I-GRADIVO

ODLIČNO DODATNO  
UČNO GRADIVO

PREDSTAVITEV NA VAŠI ŠOLI!

Vsi udeleženci 
predstavitve bodo prejeli 
brezplačni učni komplet 
po svoji izbiri in  
dodatno darilo.

 P več kot 300 interaktivnih 3D-modelov
 P več kot 100 izobraževalnih videofilmov, 

avdioposnetkov in slik

Vsi 3D-modeli, ki vsebujejo 
funkcijo »sprehod«, kot tale 
po Akropoli, omogočajo 
virtualno raziskovanje z 
VR-očali.

3D-animirani model  
srednjeveške kmečke hiše

3D-model parnega stroja 
Jamesa Watta

3D-model Fordove tovarne 
avtomobilov
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Tudi v letošnjem letu smo za vas pripravili brezplačne 
predstavitve. Prosimo vas, da določite datum in uro, ki bosta 
ustrezala vsem učiteljem v aktivu, in nas povabite na svojo šolo.     

PRIJAVITE SE!
• po e-pošti seminar@modrijan-izobrazevanje.si
• po telefonu 01 513 46 53

Modrijan izobraževanje, d. o. o.
Stegne 9B, 1000 Ljubljana
www.modrijan-izobrazevanje.si 
telefon: 01 513 44 00 
e-pošta: info@modrijan-izobrazevanje.si
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 Odlično dodatno učno gradivo 

Prava izbira za vas in vaše učence
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KoNEC HlADNE VojNE  
iN PRoPAD KoMuNiZMA

Destalinizacija sovjetske zveze
Po smrti stalina leta 1953 je oblast v sovjetski zvezi prevzel Nikita 
Hruščov, ki je obsodil stalinizem, razkril njegove strahote in začel 
voditi zmernejšo politiko. omejil je moč tajne policije, pomilostil ve
čino političnih zapornikov in začel z gospodarskimi reformami. ti 
ukrepi naj bi vodili k opuščanju stalinove politike (destalinizaciji 
drža ve) in spremembi zunanje politike, kar je prispevalo k popuščanju 
napetosti v svetu in med velesilama. Hruščova so leta 1964 odsta vi li, 
domnevno zaradi neuspehov gospodarskih reform. Njegovi nasledni
ki so spet vzpostavili trši režim, vendar se socializem ni koli več ni 
približal stalinovemu modelu; vseeno je med velesilama še prihaja 
 lo do zaostritev in napetosti. Do preobrata je prišlo šele leta 1985, ko 
je vodenje sovjetske komunistične partije prevzel Mihail Gorbačov.

Vstaje v komunističnih evropskih državah  
in padec Berlinskega zidu
Po stalinovi smrti so ljudje v evropskih komunističnih državah zahte
vali svobodo govora in zborovanj ter večstrankarske svobodne volitve. 
Prihajalo je do velikih nemirov. Najprej so bile množične demonstra
cije v Berlinu in vzhodnonemških mestih, ki so bile zatrte. leta 1956 
so bili nemiri tudi na Poljskem in Madžarskem. Madžarska je razgla
sila nevtralnost in želela izpeljati demokratizacijo, toda Rdeča arma
da je vstajo krvavo zatrla. s tem je bila začasno zatrta destalinizacija 
tudi v drugih državah Vzhodnega bloka. Na Češkoslovaškem je de
mokratizacija postala izrazitejša šele leta 1968 s praško pomladjo.

simbol demokratizacije Vzhodne Evrope so postali dogodki v 
Nem čiji. ta je bila po drugi svetovni vojni razdeljena na zahodno 
demokratično – Zvezna republika Nemčija (ZRN) in vzhodno ko
munistično – Nemška demokratična republika (NDR). Ker se drža
vi med seboj nista priznavali in sta se med seboj tudi razlikovali, so 
iz NDR začeli bežati s tamkajšnjim režimom nezadovoljni prebival
ci, zato je vlada NDR 13. avgusta 1961 sklenila postaviti Berlinski 
zid, ki je postal simbol delitve mesta, države, naroda in sveta. Pred 
njegovim padcem skoraj 30 let pozneje so bila povsod množič  
na zborovanja in protesti ter zahteve po svobodi potovanja vzhod  
nih državljanov. sprožilec padca zidu je bila konferenca o novih 
pravi lih potovanja, ki jo je prenašala televizi ja. Po tem je več tisoč 
Ber lin čanov hitelo k mejnim prehodom in zahtevalo odprtje meja. 

72

Potrošne dobrine v Sovjetski zvezi in ZDA

 Glede na podatke v preglednici 
oceni uspešnost gospodarskih 
sprememb Hruščova konec 
petdesetih let in razvitost 
Sovjetske zveze primerjaj z ZDA.

Del Berlinskega zidu novembra 1975. 
Nekateri deli zidu so v Berlinu ohranjeni 
do danes.

9. november 1989
»Vzhodni Berlinčani so se zgrnili 
skozi peščico odprtin v zidu ali pa so 
splezali čezenj. Pridružili so se jim 
tisoči z zahoda in skupaj so plesali, 
peli, vzklikali, trobili in lomili kose 
armiranega betona, s katerimi so 
potem zmagoslavno mahali. Zbegani 
vzhodnonemški mejni stražarji, 
izurjeni za streljanje na prebežnike, 
so samo gledali. Zjutraj so se odprle 
trgovine in hrupni karneval škropljenja 
s šampanjcem in trobljenja se je 
nadaljeval ves dan in še naslednjo noč.«

Asa Briggs, Kdaj, kje, zakaj in kako  
se je zgodilo, ljubljana 2005.
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73Ko so 9. novembra 1989 oblasti 
NDR pod pri  tiskom demonstran
tov zače le rušiti Berlinski zid, se je 
simbolno začela demokratizaci  
ja vseh ev ropskih komunističnih 
režimov. spremembe v NDR so 
pomenile simbolni padec komu
nizma v Ev ropi. Nemčiji sta se  
oktobra 1990 združili, nastala je 
enotna Nemčija, ki je v naslednjih 
letih posta la eden od temeljev de
mokratičnega in gospodarskega 
razvoja Evrope. 

Gorbačov in Reagan končata hladno vojno

Z Mihailom Gorbačovom je sovjetska zveza stopila na pot demokra
ti zacije in svobode. Gorbačov je uvajal številne reforme, med kateri
mi  najbolj izstopa perestrojka – politično gibanje, ki je predvidevalo  
tudi gospodarske spremembe, na primer zasebno lastnino. Reforme 
Gorbačova so uvedle svobodo govora in svobodne volitve ter več
strankarski sistem. spremembe pa so prinesle tudi postopen razpad 
države, saj so se številni narodi odločali za razglasitev neodvisno  
sti. Prva je to storila litva leta 1990, postopoma pa še 15 sovjetskih 
republik, ki so se povezale v Skupnost neodvisnih držav (sND).

leta 1987 sta Gorbačov in ameriški predsednik Ronald Reagan 
podpisala sporazum o uničenju jedrskih raket srednjega dosega. spo
ra zum je bil odločilen korak h koncu hladne vojne. Novembra 1990 
so v Parizu sprejeli Listino o novi Evropi, ki je poudarila, da je de mo
kracija edina oblika vladavine v Evropi. Hladne vojne je bilo konec.

Razpad jugoslavije

V obdobju hladne vojne je bilo v socialistično federativno republiko 
jugoslavijo (sFRj) vključenih šest republik in dve avtonomni pokra
jini. V jugoslaviji je živelo več južnoslovanskih narodov in različ  
nih nacionalnih skupnosti. leta 1980 je umrl predsednik jugoslavije 
josip Broz  tito, kolektivno predsedstvo (iz vsake enote po en pred
stavnik) pa še zdaleč ni doseglo njegove avtoritete in povezovalne 
moči. »Bratstvo in enotnost med narodi« se je ob hudi dolžniški 
gospodarski in politični krizi začelo vse bolj krhati. Republike se niso 
več zmogle dogovoriti o medsebojnem sodelovanju, bale so se, da bo 
jugoslavija centralizirana in da bo v njej prevladala srbija. strah je 
bil upravičen, saj sta vodstvi srbije in armade poskušali spremeni  
ti ustavo, ki je republikam omogočala precejšnjo samostojnost, za 

Padec Berlinskega zidu 9. novembra 1989

Mihail Gorbačov in Ronald Reagan ob 
podpisovanju sporazuma o uničenju raket 
srednjega dosega leta 1987

Slobodan Milošević
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Slikovno gradivo je v veliki 
večini realno, ne gre za risbe 
ali slike, ki zgolj ponazarjajo.

Snov je podana v obliki 
zgodbe, pripovedi, da si 
učenci »snov kot zgodbo« 
lažje zapomnijo.

Zanimivosti in odlomki iz literarnih 
in zgodovinopisnih del omogočajo 
poglobljeno razumevanje učne 
snovi in usmerjajo k aktivnejši 
uporabi učbenika.

Prava izbira za vas!

6 prednosti Modrijanovih 
gradiv za zgodovino:

 P sistematična kronološka urejenost 
učnih vsebin

 P bogato in kakovostno slikovno  
in kartografsko gradivo

 P interdisciplinarna zasnova  
s poudarkom na slovenski  
in svetovni književnosti

 P drobne zanimivosti, ki popestrijo 
osnovno učno vsebino

 P povzetki ob koncu poglavij,  
ki kratko povzemajo bistvo  
učne vsebine

 P jasno ločena izbirna poglavja

O. Janša Zorn, A. Kastelic, G. Škraba

ZGODOVINA ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

SPOZNAVAJMO ZGODOVINO

6. razred 7. razred

učbenik učbenik učbenikdelovni zvezek delovni zvezek delovni zvezek

Andrej Krumpak

Zgodovina za 8. razred osnovne šole

NOVI VEK
8

OD ODKRITJA NOVEGA SVETA DO VZPONA MEŠČANSTVA

8. razred

NOVOST 

2018!
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9. razred

POVABITE NAS NA 
PREDSTAVITEV  
NA VAŠI ŠOLI! 
 
Več na naslednji strani

Poudarek je na zanimivostih z različnih 
področij znanosti, ki dodatno 
osvetljujejo učno vsebino z različnih 
zornih kotov in pritegnejo učence.

Jedrnati povzetki na koncu poglavij 
učencu omogočajo utrjevanje in 
preverjanje osnovnega znanja.

TUDI V MODERNI 
ELEKTRONSKI OBLIKI!

Več na naslednji strani

Primer iz učbenika za 9. razred

NOVOST 

2018!
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