
ZGO 9. R  -  6. teden pouka na daljavo 

 

Draga učenka, dragi učenec ! 

Pred nami je že 6. teden pouka na daljavo. Še čisto malo, pa bodo že prvomajske počitnice. 

Spletni preizkus znanja zgodovine je tudi za vami. Kako vam je šlo ? Malo smo se iskali, na koncu pa je 

steklo, kot je treba, upam. Vseh točk je bilo 41 – za informacijo. Kdor je pisal manj kot 18 točk, se bo treba 

še malo učiti.  

Zgleda, da se v šolo še ne bomo vrnili, čeprav mislim, da bi marsikdo bil raje tam, kot pa doma. Zaradi tega 

sem se odločila, da bomo prvi teden po prvomajskih počitnicah pisali preverjanje znanja z ocenjevanjem 

(test). Informacije o tem bodo na spletni strani šole. 

 

Preverjanje znanja z ocenjevanjem bo potekalo prvi teden po prvomajskih počitnicah (v sredo, 6. 

maja) na podoben način kot spletni test, ki je za vami, le da bo pisanje časovno omejeno. 

 

Pri zgodovini bom v tem spletnem testu  preverjala in ocenjevala vse snovi, ki obravnavajo 2. svetovno 

vojno. 

Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo, se lahko obrneš name : darja@gorup.eu 

 

To so informacije, ki zadevajo naše delo v maju. 

 

Ta teden pa bi nadaljevali s snovjo, ki jo sicer v tem testu ne pišemo, je pa prav, da jo poznamo. V zadnjih 

urah smo se dotaknili slovenske zgodovine. Zapisali smo : 

 kako je na naših tleh nastala po koncu 1. sv. vojne Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, 

 našteli smo razloge, zakaj je razpadla, 

 spoznali smo, kako je na podlagi krfske izjave nastala Kraljevina SHS in 

 kako so potekali boji za reševanje slovenske S in Z meje 

 

Danes pa bomo govorili o tem, kakšna država je bila Kraljevina SHS. 

 

Odpri učb. na str. 87 in napiši naslov : 

 

 

 KAKŠNA DRŽAVA JE BILA KRALJEVINA SHS 
 

  

Lahko ugotovimo, da je bila novonastala država zelo raznolika. V njej je živelo veliko narodov, od katerih so 

bili eni zelo številčni, drugi manj, prisotne pa so bile tudi številne etnične skupnosti. 

        

V učbeniku imaš enak grafični prikaz in nam kaže, kateri narodi so živeli v tej 

skupni državi in kakšen je bil delež vsakega izmed njih. 

Največji je bil delež Srbov in Črnogorcev – bilo jih je skoraj 40 %. 

Slovenci smo bili na 3. mestu s slabimi 9 % vseh prebivalcev. 
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Zapiši 1. točko : 

1. Kraljevina SHS je bila gospodarsko, kulturno in versko raznolika država. 

            Preberi iz učb. zgornji odstavek teksta in izpiši : 

- Najštevilčnejše narode in podatek, koliko milijonov prebivalcev je štela država 

- Katerim veram so pripadali 

- Razlike v pismenosti 

- Razlike v gospodarskem razvoju 

Položaj Slovencev v novi državi ni bil ugoden. Vse odločitve so prihajale iz Beograda, ki je bil glavno mesto 

nove države. Onemogočen je bil nadaljnji razvoj slovenske državnosti, ki se je začel z ustanovitvijo Države 

Slovencev, Hrvatov in Srbov – vemo, da je država razpadla po dobrem mesecu, saj mednarodno ni bila 

priznana in je imela tudi sicer dosti težav. 

Kako bo Kraljevina SHS urejena, je bilo odvisno od njene ustave, ki so začeli sestavljati že leta 1920. 

Ustava je bila sprejeta naslednje leto –leta 1921 na prav poseben dan -> 28. junija, ki se je po srbskem 

pravoslavnem koledarju praznoval kot Vidov dan (dan Sv. Vida). Zato se je ustava imenovala vidovdanska. 

Vidov dan je bil tudi sicer državni praznik in zadnji šolski dan v Kraljevini SHS. 

Zapiši naslednjo točko : 

2. Prva ustava Kraljevine SHS 

 Sprejeta je bila na Vidov dan (28. 6. 1921), zato se imenuje vidovdanska. 

           Obrni učbenik na str. 88 in preberi vijoličasti tekst zgoraj, ki našteva določbe iz ustave. 

a) Na kratko izpiši k 2. točki, kakšno ureditev je ustava uzakonila. Zapisane morajo biti besede,  

                 obarvane z rdečo. 

b) V nekaterih delih pa je bila ustava napredna. Preberi še to in samo povzetek izpiši v zvezek. 

 

Za zaključek preberi še rubriko Ali veš, ki nam že nakazuje probleme, ki so se kar kmalu pojavili v novi 

državi. 

 

 

Tako – za ta teden bo dovolj. Želim ti lepe, sončne in zdrave prvomajske počitnice. Ne pozabi na pisni 

preizkus znanja. 

 

 

 


