
Učenke in učenci 9. razreda.

Posredujem vam navodila za delo pri predmetu 

ZGODOVINA za 9. teden. 

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

porušene domovine in kako so se oblikovale meje Jugoslavije. Danes boš 

spoznal, kakšno je bilo življenje Slovencev v Jugoslaviji oz. v socialistični 

Sloveniji.

Izziv: Ogrevanje možgančkov

Spomni se:

• Kdo je prevzel oblast po 2. svetovni vojni?

• Kako je vodilna stranka obračunala z nasprotniki?

• Kaj misliš/predvidevaš, kakšno je bilo življenje prebival glede na 

tvoje poznavanje političnih razmer prvih povojnih let?

Naslov teme: ŽIVLJENJE SLOVENCEV V JUGOSLAVIJI



Vojna je Slovenijo pustila v ruševinah. Primanjkovalo je osnovnih življenjskih 

potrebščin. Jugoslavija in Slovenija sta prejemali pomoč, ki so jo nudile ZDA in 

humanitarne organizacije ter OZN.

Izziv: DOPOLNJEVANJE TABELNEGA ZAPISA

Preberi besedilo v U/str.123-124 in ZAPIŠI ter OPIŠI ukrepe, s katerimi si je 

nova oblast zagotovila lastnino in nadzor.

Preriši in dopolni tabelo.

Komunistična oblast je ob prevzemu oblasti izvedla več ukrepov, s katerimi je 

zagotovila lastnino in nadzor nad gospodarstvom.
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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

Ne pozabi na ocenjevanje. Ponovi ob 

kriterijih uspešnosti.



Še nekaj za konec…..

Izkoristite čas in se pripravi na ocenjevanje. 

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

ostanite zdravi.

Lep pozdrav, učiteljica Urška


