Pozdravljeni devetošolci!
Pred nami je nov teden učenja na daljavo. Hvala vsem za odziv v prejšnjem tednu.
V tem tednu imamo na urniku dve uri zgodovine. Navodila so bila podana že prejšnji teden, tudi ta snov
je že bila objavljena na spletni strani.
Nekateri izmed vas ste tudi to učno snov že naredili – super!
Tisti, ki še tega niste naredili, je spodaj naloga za ta teden (30. marec – 3. april).
Učenci, ki ste to snov že naredili, v tem tednu preverite svoje znanje na interaktivnih kvizih in nalogah:



https://lanovsvet.si/ucilnica/ - 9. razred
ALI NA:

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000164 (strani 139-151)

Povratne informacije v zvezi s snovjo, nerazumevanjem naloge ali zgolj nasvetom pričakujem najkasneje
do petka, 3. aprila (do 14. ure), na elektronski naslov: zgodovina.zalec@gmail.com . V naslov sporočila
(ZADEVA) napišite IME, PRIIMEK in RAZRED.
Na ta naslov mi torej pošljite svoje ugotovitve, potek dela, težave. Ni pa potrebno prilagati fotografij.
Pravilnost odgovorov za pretekli teden boste preverili na podlagi rešitev, ki vam jih bom na šolsko spletno
stran priložil ob ponedeljkih. Rešitve za NPZ 2007 se nahajajo na povezavi: https://www.ric.si/mma/N071511ZGO-3-2/2007061109391646/ .

Vse lepo in obilo zdravja!
Martin Marič

Državljanska vojna – spopad med Slovenci
1. Preberi si snov ter vire v učbeniku na strani 107-109.
V prostem času priporočam, da si pogledaš tudi Dnevnik nekega naroda (5.del) dostopen na:
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik-nekega-naroda/174629141
2. Zapiši si naslov in naslednja vprašanja. Odgovore napiši v celih stavkih.
-

Zakaj je prišlo do nasprotij med meščanskim ter komunističnim taborom?
Kako je Varnostno-obveščevalna služba nastopila proti svojim nasprotnikom?
Ali so komunisti obračunali tudi s svojimi sodelavci? Zakaj?
Kakšna je bila vloga katoliške Cerkve do osvobodilnega boja?
Kdo je ustanovil vaške straže ter zakaj?
Je po tvojem mnenju bil odziv določenih prebivalcev, da se priključi vaškim stražam
upravičen?
Zakaj so vaške straže bile kolaboracionistične?
Kdo so bili četniki in za kaj so se borili?
Kakšen je bil rezultat boja med partizani ter plavo in belo gardo?
Kdaj se ustanovi slovensko domobranstvo? Kdo jih vodi?
Ali jih prištevamo med sodelavce okupatorja? Zakaj?
Misliš, da bi meščanske stranke in OF lahko sodelovali v skupnem boju? Argumentiraj.

Dodatna literatura:
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP9SDZ2&pages=38-39

Kako se je razvijala ljudska oblast v Sloveniji in Jugoslaviji in konec
vojne
1. Preberi si snov ter vire v učbeniku na strani 110-111. Priporočam, da si pogledaš tudi Dnevnik
nekega naroda (5.del) dostopen na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik-nekeganaroda/174629141
2. Prepiši si snov v zvezek:

3. Odgovori na vprašanja v učbeniku na strani 111.
Dodatna literatura, video vsebine, …
- https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik-nekega-naroda/174629141
- https://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Devski_zbor
- https://zgodovinanadlani.si/drugo-zasedanje-avnoj-a-v-jajcu/

