
Naslov teme: POPUŠČANJE NAPETOSTI 
(naslov zapišeš v zvezek) 

Učenke in učenci 9. razreda.

Posredujem vam navodila za delo pri predmetu 

ZGODOVINA in sicer za četrtek, 16.4.2020. 

Tabelni zapis prepišeš v zvezek in ga ob pomoči 

besedila, slik, tabel dopolniš.

Namen učenja:

• Primerjati politične, družbene in gospodarske značilnosti in sveta v 

času hladne vojne.

• Razviti časovno in prostorsko predstavljivost.

• Razviti spretnost zbiranja informacij in dokazov iz različnih 

zgodovinskih virov in literature.

• Razvijati spretnosti različnih oblik komunikacije.

Izziv: 

Preberi besedilo v U/str.59,60 in dopolni tabelni zapis.



POPUŠČANJE NAPETOSTI

- med SZ in ZDA

- hladne vojne

KUBANSKA KRIZA
KDAJ?

POMEMBNE 

OSEBNOSTI?

POMEMBNI 

DOGODKI?

ZAKAJ?

POSLEDICE

Poglej si karikaturo v U/str.59. Kaj je sporočilo karikature? Kaj bi 

se zgodilo, če bi voditelja pritisnila na gumb?



Po Kubanski krizi so se začele spremembe tudi v Sovjetski zvezi in vzhodnem 

bloku. 

Izziv:

Preberi besedilo v U/str. 60 o ruskem voditelju Nikiti Hruščovu.

Izpiši spremembe, ki jih je začel oz. so se izvajale v času njegovega vodenja 

države.
NIKITA HRUŠČOV

•

•

•

•

Leta 1985 je vodstvo KP prevzel MIHAEL GORBAČOV. Uvedel je številne 

reforme, ki so ljudem v državi povrnile SVOBODO IN DEMOKRACIJO.

Izziv:

Preberi besedilo v U/str. 60 o ruskem voditelju MIHAEL GORBAČOVU.

Izpiši spremembe, ki jih je začel oz. so se izvajale v času njegovega 

vodenja države.
MIHAEL GORBAČOV

•

•

•

•



POSLEDICE

• povrnitev svobode, 

demokracije

• samostojnejši razvoj

• zmanjševanje napetih 

odnosov z Zahodom 

• spori med narodi

• zahteve po samostojnosti

• gospodarski neuspeh

razpad SZ 

KONEC HLADNE VOJNE

SPREMEMBE V VZHODNI EVROPI

PADEC KOMUNIZMA v državah V BLOKA



Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal.

Prepiši ga v zvezek, ga izpolni in nato poslikaj. 

Fotografijo izstopnega listka in fotografijo tabelnega zapisa mi nato, do četrtka, 

srede 22.4.2020, pošlji na moj e naslov (urska.marcic@guest.arnes.si). 

Izstopni listek: Popuščanje napetosti

Naučil-a sem se:

a)

b)

c)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

Do naslednjega „branja na daljavo“ ti želim veliko raziskovalnega duha in 

ostanite zdravi.

Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič

mailto:urska.marcic@guest.arnes.si

