
Učenke in učenci 9. razreda.

Posredujem vam navodila za delo pri predmetu 

ZGODOVINA za 8. teden. 

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

porušene domovine. Danes boš spoznal, kako so se oblikovale meje 

Jugoslavije po 2. svetovni vojni. 

Izziv: Ogrevanje možgančkov

Za lažje razumevanje, ponovi, kako so bile določene meje po 1. 

svetovni vojni.

Oglej si zemljevid in odgovori na vprašanja.

Namig: v naslednjem tednu je predvideno ocenjevanje pri ZGO in 

oblikovanje meja je ena izmed tem, ki „pride v upoštev“ pri 

ocenjevanju.

Naslov teme: OBLIKOVANJE MEJA PO 2. SVETOVNI VOJNI



• Kako je bila določena meja na 

severu?

• Kako je potekala meja na 

severu?

• Kako je bila določena meja na 

zahodu?

• Kako je potekala meja na 

zahodu?

V času 2. svetovne vojne je bilo 

ozemlje razdeljeno med 3 okupatorje.

OBLIKOVANJE ZAHODNE MEJE

Med 2. svetovno vojno so se partizani bojevali za osvoboditev izpod oblasti 

okupatorja in ……………………………………………

Izziv: DOPOLNJEVANJE TABELNEGA ZAPISA

Preberi besedilo v U/str.120-121 in dopolni tabelni zapis.



ZASEDBA PRIMORSKE

• KDAJ JE JUGOSLOVANSKA ARMADA ZASDLA OZEMLJE BENEČIJE, 

ISTRE IN PRIMORSKE?

• S KAKŠNIMI PRIČAKOVANJI SO JUGOSLOVANSKO ARMADO 

PRIČAKALI SLOVENCI IN S KAKŠNIMI ITALIJANI?

• KAKŠEN JE BIL ODNOS JUGOSLOVANKS ARMADE DO 

SODELAVCEV OKUPATORJA IN FAŠISTIČNEGA REŽIMA?

• KAJ SO TO FOJBE?

• ZAKAJ SE JE MORALA JUGOSLOVANSKA ARMADA UMAKNITI 

KMALU PO ZASEDBI PRIMORSKE?

Zakaj so bili zavezniki pri odločanju meje bolj naklonjeni Italiji kot Jugoslaviji? 

Preberi besedilo v U/str.117, 118 in izpiši pomembne dogodke pri oblikovanju 

zahodne meje. Naredi časovni trak določanja meje.

DOLOČITEV MEJE:

• umik jugoslovanske vojske iz zasedenega ozemlja

• pogajanja o poteku meje

• določitev obsega spornega ozemlja (Julijska krajina) med Italijo in 

Jugoslavijo

•

•



Za lažjo predstavo… zemljevid Cone A in cone B. Pod katerim 

nadzorom sta bili coni?

Zemljevid STO in njegova delitev 

prav tako na  coni.



• Opiši položaj slovenske oz. italijanske narodnostne manjšine po podpisu 

londonskega sporazuma.

Izziv: Zmoreš tudi to….

• Primerjaj položaj Slovencev v Italiji po 1. svetovni vojni, po 2. svetovni vojni in 

danes.

• Kateri državni praznik je povezan z dogodki oblikovanja meja po 2. svetovni 

vojni?

OBLIKOVANJE SEVERNE MEJE

Izziv: DOPOLNJEVANJE TABELNEGA ZAPISA

Preberi besedilo v U/str.122 in izpiši pomembne dogodke pri oblikovanju 

severne meje.

• Opiši položaj slovenske narodnostne manjšine po podpisu avstrijske pogodbe.

Izziv: Zmoreš tudi to….

• Primerjaj položaj Slovencev v Avstriji po 1. svetovni vojni, po 2. svetovni vojni 

in danes.



SLOVENCI NA MADŽARSKEM

• Sprva težak

• Izboljšanje položaja v 50. letih 20. stol. in slovenska manjšina 

dobi slovenske šole, organizacije in časopise.

Izziv: Zmoreš tudi to….

• Pobrskaj po spletu in poišči slovenska društva, ki delujejo na Madžarskem.

• Zapiši, kako se imenuje slovenski časopis, ki se izdaja na Madžarskem.

• Razišči, kako so Porabski Slovenci povezani z matično državo.

Naslednji teden je predvideno ocenjevanje znanja pri ZGO. Odločila sem se, da 

bom ocenjevala znanje, ki ste ga osvojili pred učenjem na daljavo. 

Ocenjeni boste iz poznavanja zgodovine Slovencev med obema vojnama. 

Da bo vaš strah odveč, nekaj osnovnih napotkov:

• Ponovite snov na osnovi kriterijev uspešnosti.

• Ocenjevanje bo izvedeno v  četrtek, 21.5.2020.

• Na e naslove boste ob določeni uro dobili vprašanja, odgovore boste nato 

zapisali v zvezke. Fotografije odgovor boste nato poslali v določenem času na 

moj e naslov.

Natančnejša navodila boste dobili v ponedeljek.



Znam…..

opisati položaj Slovencev v AO

opisati življenje Slovencev med 1. svetovno vojno

pojasniti posledice podpisa londonskega sporazuma in vstopa Italije v vojno

pojasniti pomen soške fronte za Slovence

opisati majniško in krfsko deklaracijo

opisati potek nastanka Države SHS 

utemeljiti razloge za združitev Države SHS s Kraljevino Srbijo in Črno Goro

razlikovati pojma Država SHS in Kraljevina SHS

opisati nastanek severne slovenske meje

pojasniti pomen delovanja Rudolfa Meistra

časovno opredeliti potek koroškega plebiscita

pojasniti vzroke za poraz Slovencev na plebiscitu

pojasniti posledice koroškega plebiscita za Slovence

opisati nastanek in potek Z slovenske meje

opisati oblikovanje V slovenske meje

opisati položaj slovenskih manjšin v sosednjih državah

našteti politična obdobja KSHS 

našteti težave s katerimi se je novonastala države srečevala

opisati značilnosti predustavnega obdobja

opisati značilnosti vidovdanske ustave 

opisati značilnosti ureditve, ki jo je uvedla vidovdanska ustava

našteti in opisati politične tabore na Slovenskem

primerjati položaj Slovencev pred in po nastanku KSHS

opisati vzroke, ki so privedli do kraljeve diktature

opisati spremembe, ki jih je povzročila kraljeva diktatura

opisati značilnosti obdobji kraljeve diktature in kraljevega namestništva



Še nekaj za konec…..

Izkoristite čas in se pripravite na ocenjevanje. 

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

ostanite zdravi.

Lep pozdrav, učiteljica Urška


