Pozdravljeni devetošolci!

Nov teden je pred nami. Upam, da ste zdravi in polni novega znanja. Naj omenim, da ste trenutno
tudi vi priče zgodovinskemu dogodku, o katerem se bodo učili v prihodnosti. Zato si lahko v
zgodovinski zvezek tudi zapišete kakšen stavek ali dva o vašem doživljanju tega dogodka. Morda
pa ravno vaše doživljanje postane vir iz prve roke, preko katerega bodo bodoči zgodovinarji
razlagali čas epidemije leta 2020.

V tem tednu bomo predvsem utrjevali snov, ki smo jo že obravnavali. V drugem delu pa si s
pomočjo video razlage naredi miselni vzorec ali kratke zapiske.

Svetujem vam, da še naprej vadite za NPZ-je iz zgodovine, tako da rešite NPZ-je, katerih še nimate
rešenih v šolskem zvezku. NPZ-ji in rešitve so dostopni na spletni strani:
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120911072305/ .
Za vse povratne informacije sem še vedno dosegljiv na elektronskem naslovu:

zgodovina.zalec@gmail.com .

Ostanite zdravi in vse lepo.

Martin Marič

Utrjevanje snovi: Država SHS, Kraljevina SHS in Jugoslavija
1) V zvezek reši nalogi 1 in 5 iz delovnega zvezka Irokus, ki ga najdeš na spletni strani:
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP9DZ-prenova-2013&pages=58-59
2) Na tej spletni povezavi najdeš dodatno razlago in kviz kjer utrdiš Slovence v obdobju 1. svetovne
vojne ter odločitev za Državo SHS ( https://lanovsvet.si/kvizi/slovenci-se-odlocijo-za-novo-drzavo/ ).
3) Za utrjevanje snovi o Kraljevini Jugoslaviji in za povratno informacijo sebi ter meni reši kviz na
spletni strani.
Pod ime vpiši zgolj kratici svojega imena in priimka ter razred (igraj le enkrat).
Spletni kviz:
www.quizizz.com/join?gc=015559
ALI
joinmyquiz.com in vtipkaj kodo 015559

Kdo bo prevzel oblast – krona ali zvezda
1)Poglej si kratek video o dogajanju v Sloveniji takoj po 2. svetovni vojni:
https://www.youtube.com/watch?v=KSp2p8zuJN4
2) V zvezek si zapiši naslov in naredi kratek miselni vzorec ali izpis s pomočjo poudarkov, ki so bili v videu
in s pomočjo učbenika na straneh 117 – 119.
Omeni: povojne poboje, OZNA, prve volitve, črna skrinjica, FLRJ, sodni procesi (dahavski,…)

Dodatno neobvezno delo za poglobljeno razumevanje in utrjevanje:




https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000164 (interaktivne naloge
- Slovenci v 20. stoletju – od strani 100 dalje).
https://lanovsvet.si (razlage in kvizi o zgodovini za 9 razred)
https://4d.rtvslo.si/oddaja/dnevniknekeganaroda/459 (dokumentarna serija o Slovencih od leta
1914 do 1991)

Rešitve (video Dnevnik nekega naroda)
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Zakaj je hotel Churchill ohraniti vpliv v Jugoslaviji?
Churchill je hotel ohraniti vpliv, ker je upal, da Jugoslavija ne bo povsem komunistična država po
vojni.
Za katero stran se je opredelil Tito?
Tito se je povezal s Stalinom ter s tem nakazal, da stopa na pot komunizma
Kdo in kdaj je osvobodil Beograd?
Beograd je bil osvobojen oktobra 1944, Titovim partizanom je pomagala Sovjetska zveza (Rdeča
armada).
Zakaj so zavezniki skušali doseči Trst in Celovec pred partizani?
Zavezniki so hoteli doseči ta strateško pomembna mesta zaradi tega, da se komunizem in Titova
država ne bi pojavila tudi tukaj.
Kdo je osvobodil Trst ter kdaj?
Trst so nekaj ur pred zavezniki osvobodili partizani. To je bilo 1. maja 1945.
Kje bi morala po prvotnih planih biti ustanovljena prva slovenska vlada?
Po prvotnih planih bi prva slovenska vlada morala zasedati v Trstu.
Zakaj partizani niso ostali v Trstu, Gorici ter na Koroškem?
Zaradi političnega pritiska zaveznikov so se partizani s teh mest morali umakniti.
Kako dolgo po kapitulaciji Nemčije so še trajali boji v Sloveniji in zakaj tako dolgo?
Boji so trajali še 6 dni po kapitulaciji Nemčije. Boji so na naših tleh potekali tako dolgo zato, ker
se vračajoči nemški ter kolaboracionistični vojaki niso takoj predali. Hoteli so priti v Avstrijo.
Koliko Slovencev naj bi po ocenah zgodovinarjev umrlo med 2. svetovno vojno?
Po ocenah zgodovinarjev med 80.000 in 90.000 tisoč, to je okoli 5% prebivalstva takratne
Slovenije.
Kaj smo Slovenci pridobili s koncem vojne?
Slovenci smo pridobili nazaj velik del Primorske odvzet po 1. svetovni vojni in pridobili smo nov
položaj znotraj nove Jugoslavije.

Odgovori na vprašanja:
-

-

Zakaj so se ljudje, ki so pričeli bežati, bali OF?
Partizanov oz. OF so se bali, ker so med vojno delovali proti njim, ker se niso strinjali z njihovo
komunistično politiko. Bali so se maščevanja.
Kam so se ti begunci odselili kasneje?
Iz zbirnih taborišč v Avstriji in Italiji so odšli v ZDA, Kanado, Argentino, …
Zakaj niso prišli nazaj v novo Jugoslavijo?
Ker so vedeli, da jih čaka maščevanje komunističnih oblasti.
Poznaš še danes kakšen primer, kjer ljudje bežijo iz svoje države in zakaj bežijo?
Še danes veliko ljudi beži iz svojih držav, zaradi politične situacije (npr. Sirija, Iran, Irak), ali
zaradi iskanja boljšega življenja, vedno več pa bo verjetno tudi podnebnih beguncev.

