
ZGO 9. R  -  9. teden pouka na daljavo                            

 

Draga učenka, dragi učenec ! 

 

Pred nami je že 9. teden pouka na daljavo in kaže, da tudi zadnji. 

Za vami je že spletno preverjanje znanja iz zgodovine, po mailu pa ste tudi že prejeli dosežene točke in 

oceno. Danes prilagam točkovnik, tako da se lahko vsak » poišče », kje je s svojimi odgovori.  

 

   do 27 t = 1 28 t – 35 t  =  2 36 t – 46 t  =  3 47 t – 52 t  =  4 53 t – 57 t  =  5 

 

Če ti kar koli ni jasno ali imaš dodatna vprašanja, mi lahko sporočiš na mail, ki se glasi : darja@gorup.eu 

 

Glede zaključne ocene pri predmetu je še prezgodaj za govoriti. Vse ocene bom pregledala, tudi zabeležke 

v moji redovalnici glede domačih nalog in bomo o ocenah govorili v šoli. Mogoče bo kdo po potrebi tudi še 

vprašan. O vsem se bomo pogovorili v šoli, saj nas čakajo še 3 tedni pouka. Zato je vaša naloga, da še ta 

teden opravite delo po mojih navodilih 

 

Delo nam gre SUPER !!! od rok. 

 

 

POMEMBNO !!! 

S 25. majem, ko se bomo videli v šoli, OBVEZNO prinesite s sabo vse za pouk zgodovine – tudi učbenik, 

ker posojanje ne bo možno, tudi sedeli boste vsak v svoji klopi. Učbenik bomo potrebovali. 

Začela bom pregledovati zvezke in doma opravljeno delo, zato prosim, da imate zvezke urejene. 

 

 

 

Ta teden bomo nadaljevali z novo snovjo. 

 

Napiši naslov v zvezek : 

 

 
KAKO SO SLOVENCI VODILI GOSPODARSTVO, 

ŽIVELI IN USTVARJALI V ČASU MED OBEMA 

SVETOVNIMA VOJNAMA 

 

 

 

mailto:darja@gorup.eu


Navodila so naslednja : 

V učbeniku se snov nahaja od strani 92 do vključno strani 98. 

Če povzamem, kar si že sam opazil, se na teh straneh nahajajo naslednji podnaslovi : 

- Zakaj je propadal slovenski kmet 

- Slovenska industrija – najbolj razvita v Jugoslaviji 

- Zdravilišča in mala letovišča 

- Kmetje, delavci in meščani 

- Slovenski športniki 

- Čas velikega napredka 

- Umetniško ustvarjanje 

Preglej vsebino (!)  na posameznih straneh, preberi podnapise ob fotografijah, grafikonih, preberi rubrike Ali 

veš. 

Medtem si že ugotovil, kaj te najbolj zanima. Vsak se bo nekje našel, saj je govora tudi o zgodovini športa, 

filma, univerze … 

Tvoja naloga za ta teden je, da si izbereš 2 podnaslova. To pa preberi in naredi zapis v zvezek – lahko v 

obliki miselnega vzorca ali navadnega zapisa, ki naj vključuje 2 točki. To bom v šoli pregledala prvo uro 

pouka. 

  

 

Kraljevina SHS, preimenovana leta 1929 v Kraljevino Jugoslavijo, 

se je upravno delila na banovine. 

Slovensko ozemlje, kolikor ga je še ostalo, je spadalo pod 

dravsko banovino. 

Postojna je v času med obema vojnama spadala pod Italijo. O 

tem so odločali v mestu Rapallo v S Italiji leta 1920. Začrtali so 

rapalsko mejo, ki je Primorsko za 20 let dodelila sosednji Italiji. 

 

Podoba Postojne pozimi leta 

1940 / 41, ko je 2. svetovna 

vojna ponekod že krojila 

usodo ljudi, Jugoslavija pa je 

vstopila vanjo aprila 1941. 

Prepoznaš središče mesta ? 

Zakaj je na robu razglednice 

napis v italijanščini : 

Postumia, grotte … ? 
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