
Naslov teme: PROPAD KOMUNIZMA V VZHODNEM BLOKU (naslov zapišeš v 

zvezek) 

Učenke in učenci 9. razreda.

Posredujem vam navodila za delo pri predmetu 

ZGODOVINA in sicer za ponedeljek, 20.4.2020. 

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.61,62 in dopolni tabelni zapis.



Spodbujanje sprememb v vzhodni Evropi

-

-

-

-

Spremembe v Sovjetski zvezi, ki jih je uvedel

M. Gorbačov

POMEMBNI 

DOGODKI?

V kronološkem vrstnem redu zapiši dogodke, ki so bili povezani s 

propadom komunizma v tem delu Evrope

1989

1990
1991



Naslov teme: Kolonije postanejo nove države (naslov zapišeš v zvezek) 

Izziv: 

Preberi besedilo v U/str.63,64 in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v 

zvezek.

• Pojasni pojem dekolonizacija?

• Kdaj in na katerih kontinentih je bil ta proces najbolj opažen?

• Na kakšen način je potekalo osvobajanje kolonij?

• Ob pomoči zemljevida v U/str.63 zapiši 5 afriških držav, ki so postale 

samostojne po 2. svetovni vojni.

• V katerem obdobju je samostojnost pridobilo največ držav?

• Zapiši vsaj 3 težave s katerimi so se soočale novonastale države?

• Kakšne so bile posledice težav v teh državah?

• Katero ime se je uveljavilo za države, ko so nastale po 2. svetovni vojni?

• Kako se je imenovala rasna politika, ki je bila leta 1948 uvedena v Južnoafriški 

republiki?

• Zapiši 3 značilnosti te rasne politike.

• Kateri politik se je bojeval za pravice črncev?

Ena izmed značilnosti hladne vojne je bila tudi dekolonizacija. Pojem KOLONIZACIJA 

si spoznal-a v 7. in 8. razredu, ko so nastajali kolonialni imperiji. S tem pojmom je 

povezan pojem DEKOLONIZAVIJA.



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/odgovorov pošlji do 

petka, 24.4.2020, pošlji na moj e naslov (urska.marcic@guest.arnes.si). 

Izstopni listek: 

Naučil-a sem se:

a)

b)

c)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

V naslednjih dneh boste dobili še navodila za delo za četrtek, 23.4.2020.

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

ostanite zdravi.

Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič

mailto:urska.marcic@guest.arnes.si

