
Učenke in učenci 9. razreda.

Posredujem vam navodila za delo pri predmetu 

ZGODOVINA in sicer za četrtek, 7.5.2020. 

Spoznal si že, kakšne so bile posledice vojne in kako je potekala obnova 

porušene domovine. In kaj predvidevaš, da boš spoznal danes?

Izziv: ogrevanje možgančkov

Kot uvod v današnje spoznavanje si oglej kratek video na povezavi 

tukaj.

• Kateri pomembni politični dogodki so zaznamovali prva leta po 2. 

svetovni vojni v Sloveniji?

Danes boš spoznal kdo in kako je prevzel oblast po vojni ter kako je nova oblast 

obračunala s svojimi nasprotniki.

Za lažje razumevanje se spomni odziva Slovencev na vojno, predvsem se 

osredotoči na odziv DELAVSKEGA TABORA. 

• Kaj so zapisali v TEMELJNIH TOČKAH OF aprila 1941? (U/str.103)

• Kako so uresničevali svoj „načrt“ med vojno?

• Kako se je že med vojno razvijala NOVA OBLAST? (U/str.111)

https://www.youtube.com/watch?v=KSp2p8zuJN4


Preberi besedilo v U/ str. 117 in dopolni tabelni zapis. Zapiši odgovore 

na vprašanja.

Naslove teme: Povojna leta - POVOJNE VOLITVE IN 

OBRAČUN Z NASPROTNIKI (naslov prepišeš v zvezek)

POLITIČNI POLOŽAJ OB KONCU VOJNE:

• začne delovati enotna vlada sestavljena iz predstavnikov nove vlade 

komunistične partije in predstavnikov vlade v izgnanstvu

• KDAJ IN KAKO SE BO ODLOČALO O DRŽAVNI UREDITVI?

• KDO SI JE ZAGOTOVIL PREVLADO V VODENJU DRŽAVE?

• KAKO SI JE ZAGOTOVIL TO PREVLADO?

• KAKO SE JE IMENOVALA POLITIČNA POLICIJA, KI JE VOHUNILA ZA 

NASPROTNIKI?

OBRAČUN Z DOMOBRANCI:

•

•

•

Preberi vir U/str.117 (navedbe iz Titovega govora). Kaj lahko sklepaš iz 

njegovih besed?

Preberi besedilo v U/str. 117 in izpiši kako je KP obračunala z domobranci in 

drugimi sodelavci okupatorja.

OBRAČUN S SODELAVCI 

OKUPATORJA:

•

•



Izziv: analiza vira

Oglej si vir (slika) v U na str.116 in odgovori na vprašanja.

• Katero stranko predstavlja propagandni letak?

• Iz besedila na plakatu izpiši, kakšne spremembe je stranka 

obljubljala.

• Katere sloje prebivalstva je stranka nagovarjala s plakatom?

• Zakaj so na plakati posebej izpostavljene ženske?

PRVE POVOJNE VOLITVE

Preberi besedilo v U/str. 118 o prvih povojnih volitvah in izpiši značilnosti 

teh volitev. V pomoč so ti vprašanja.

Kdaj so 

potekale?

Katere 

stranke so 

sodelovale? 

Kako so 

potekale 

volitve?

So bile volitve 

demokratične, tajne, 

svobodne? Svoj 

odgovor utemelji.

Kdo je zmagal 

na volitvah?

Kaj je vseboval 

program 

ljudske fronte?

Kdo je imel 

volilno pravico?



Nova komunistična oblast je s POLITIČNIMI SODNIMI PROCESI obračunala z 

vsemi, ki so nasprotovali komunističnemu prevzemu oblasti.

Novoizvoljena skupščina v Beogradu je odpravila kraljevino in 

razglasila republiko. Novo ime države je 

bilo………………………………………………………………

Volitve so prinesle zmago KOMUNISTOM oziroma njihovi listi 

LJUDSKA FRONTA.

Preberi besedilo v U/str. 119 in izpiši, kako je nova oblast obračunala s 

političnimi nasprotniki. V pomoč so ti vprašanja.

OBRAČUN S POLITIČNIMI 

NASPROTNIKI

Kdo so bili politični 

nasprotniki nove 

oblasti?

Kako so potekali 

sodni procesi?

Zapiši 4 značilnosti 

teh procesov.

Zapiši vsaj 3 znane politične 

procese. (v pomoč ti je lahko tudi 

video)

Zakaj je nova oblast 

obračunala z 

nasprotniki?



Še nekaj za konec…..

• Pojasni, ali je bilo sodstvo v času komunističnega prevzema oblasti 

neodvisno?

• Kako se je pokazala totalitarnost komunističnega sistema v Jugoslaviji 

oz. v Sloveniji? Pri odgovoru se spomni značilnosti totalitarnih režimov, 

ki si jih že spoznal.

Fotografiji tabelnega zapisa mi do srede, 13.5.2020 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

