
Učenke in učenci 9. razreda.

Posredujem vam navodila za delo pri predmetu 

ZGODOVINA in sicer za ponedeljek, 4.5.2020. 

Spoznal si pomembne dogodke, ki so zaznamovali zgodovino Sveta, 

Evrope in tudi Slovencev. V nadaljevanju boš spoznal, kako je 2. svetovna 

vojna vplivala na življenje Slovencev in kaj je močno zaznamovalo 

zgodovino Slovencev po letu 1945.

Izziv: ogrevanje možgančkov

Ob vprašanjih se spomni pomembnih dogodkov 2. sv.v. na 

Slovenskem.

• Kdaj se je začela 2. sv.v. na Slovenskem?

• Kateri okupatorji so si razdelili slovensko ozemlje?

• Kakšen je bil odnos okupatorja do Slovencev?

• Kakšne namene so imeli okupatorji?

• Kako so je na dejanja okupatorja odzval meščanski/delavski 

tabor?

• Kdo so bili domobranci in kdo partizani?

• Pojasni trditev, da je na Slovenskem poleg osvobodilne vojne 

potekala tudi državljanska vojna.

• Kdo in zakaj se ni veselil zmage partizanov?



Preberi besedilo v U/ str. 114-116 in dopolni tabelni zapis.

Naslove teme: Povojna leta (naslov zapišeš v zvezek)

POSLEDICE VOJNE V SLOVENIJI:

•

•

•

•

Jugoslavija in Slovenci so prejemali pomoč od …………………, ……………….. in 

………………………..

V kakšni obliki so organizacije pomagale ljudem po vojni?

ZNAČILNOSTI OBNOVE PORUŠENE DOMOVINE:

•

•

•

•



Izziv: analiza vira

Oglej si vir (slika) v U na str.115 in odgovori na vprašanja.

• Kako je potekala obnova porušene domovine?

• Koga je oblast pritegnila v obnovo porušene domovine?

• Zakaj so mladi sodelovali v teh akcijah?

• Kaj so mladi gradili?

• Kakšne možnosti je mladini prineslo sodelovanje na teh akcijah?

• Kakšna je bila vloga propagande v delovnih akcijah?

• Zakaj je bilo prostovoljno delo mladine pomembno za komunistično 

oblast?

Slovenija je po osvoboditvi postala enakopravna republika 

…………………………………………………..

• Katere republike so sestavljale novo državo?

• Izpiši 2 razliki po katerih se je povojna Jugoslavija razlikovala od 

Kraljevine Jugoslavije?

• Kako je nova oblast poskušala preprečiti narodne napetosti, katere 

so bile značilne za Kraljevino Jugoslavijo?

• Katero geslo je bilo simbol te politike?

• S svojimi besedami razloži, kaj je to geslo pomenilo?

• Kdo oz. kaj  je še spodbujalo oziroma krepilo enotnost Jugoslavije?



Izziv: Če me zanima, lahko tudi to.

Predstavljaj si, da si novinar in moraš raziskati o povojnih delovnih 

akcijah. Povprašaj babico/dedka, prababico/pradedka ali sta 

sodelovala v takšnih delovnih akcijah po vojni. Na osnovi 

vprašanj/ankete poizvedi več o teh akcijah in zapiši kratek povzetek 

o tvojem raziskovanju. 

Preberi besedilo in izpiši POSLEDICE „politike bratstva in 

edinstva“ za slovensko gospodarstvo.

Slovenija je morala svoje razvojne načrte prilagoditi 

jugoslovanskim potrebam in se držati dogovorov o pomoči 

gospodarsko nerazvitim jugoslovanskim republikam. Zaradi 

tega je slovensko gospodarstvo že v 50. letih začelo 

izgubljati svoj vodilni položaj, ki ga je imelo ob koncu vojne.

Kako je Slovenija pomagala gospodarsko manj razvitim državam?



Fotografiji tabelnega zapisa mi do  srede, 6.5.2020 pošlji na moj e naslov 

(urska.marcic@guest.arnes.si). 

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

ostanite zdravi.

Lep pozdrav, učiteljica Urška

mailto:urska.marcic@guest.arnes.si

