Pozdravljeni devetošolci,
Ker smo obravnavali že kar nekaj poglavij zgodovine, veste, da je bilo v zgodovini človeštva že mnogo
dogodkov, ki so spremenili tok zgodovine in s tem vsakdanjega življenja. S tem se soočamo sedaj tudi sami.
Veliko navodil ste prejeli v teh dneh, da se verjetno zavedate, da je zadeva resna in da bomo z
upoštevanjem navodil drug drugemu pomagali ostati zdravi.
Da vam ne bi bilo preveč dolgčas, vam pošiljam navodila za prvi teden pouka na daljavo. Ob nejasnostih me
lahko kontaktirate po elektronski pošti.

Pogovarjali smo se o dogodkih v 20. stoletju ter pregledali temeljne vsebine obče zgodovine. Sedaj smo
začeli spoznavati našo narodno zgodovino 20. stoletja.
Za ponovitev obravnavanih poglavij si snov ponovno preberi v učbeniku in odgovori na vprašanja v rubriki
Ponovi & razmisli.

SLOVENCI SE ODLOČIJO ZA NOVO DRŽAVO
Preberi si besedilo v učbeniku na str. 58-59.
V zvezek pod zapis učne snovi zapiši in odgovori na naslednja vprašanja:
1. Kdo in kje se je povezal v Jugoslovanski odbor in kdo v Jugoslovanski poslanski klub?
2. Primerjaj zahteve krfske in majniške deklaracije. Ugotovitve zapiši.
3. Kdaj so razglasili Državo SHS? Kaj pomeni kratica Država SHS? (Atlas str. 65)
NOVA EVROPSKA DRŽAVA JUGOSLAVIJA
Učbenik str. 60-61, Atlas str. 65
V zvezek pod zapis učne snovi zapiši in odgovori na naslednja vprašanja:
1.
2.
3.
4.

Zakaj se je država SHS združila s Kraljevino Srbijo in Črno goro?
Predstavi reševanje meje z Italijo in Avstrijo.
Kako je Kraljevina SHS dobila Prekmurje?
Pomen kratice Kraljevina SHS? (Atlas str. 65)

Prilagam zapis učne snovi, če ga še niste v celoti prepisali.
TEŽAVE DRŽAVE SHS
• velesile nove države ne priznajo
• vprašljive so bile njene meje
• Italija zahteva izpolnitev Londonskega sporazuma
• Nemci skušajo zasesti Koroško in Štajersko
• => združitev s Kraljevino Srbijo in Črno goro
ZDRUŽITEV S SRBIJO IN ČRNO GORO
• Italijanska vojska prodira proti Ljubljani
• na Koroškem upor Nemcev proti priključitvi k novi državi
• 1. 12. 1918 se Država SHS združi S Kraljevino Srbijo in Črno goro (na strani antante, ugled)
• Kraljevina SHS, glavno mesto Beograd

• upravne enote: oblasti
• 1929 preimenovanje => Kraljevina Jugoslavija
MEJE Z ITALIJO
• Italija – članica antante! Ne sme biti vojaškega reševanja!
• Zasedba ozemlja po Londonskem sporazumu = 1/3 slovenskega ozemlja in Istra
• dolgotrajno dogovarjanje in nasprotja interesov glede poteka meje=> november 1920 rapalski
sporazum
• nezadovoljni Italija in Kraljevina SHS
MEJA Z AVSTRIJO
• vojaški spopadi: Štajerska, Koroška (samoodločba narodov, etnična meja!)
• Štajerska: Rudolf Maister –odločna vojaška akcija (meja na Muri do danes)
• Koroška: umik slovenskih prostovoljcev => koroški plebiscit 10. 10. 1920 (cona A in B)
• propaganda!
PRIDOBITEV PREKMURJA
• po večstoletni ločenosti ohranjena slovenska zavest
• zatiranje komunistične revolucije na Madžarskem, sodeluje jugoslovanska vojska=> Prekmurje in
Međimurje pripade Kraljevini SHS
Ostanite zdravi, Renata Lesar Hržič
V primeru, da želiš izvedeti še kakšno dodatno informacijo si lahko na spodnjih spletnih naslovih pogledaš
dodatne naloge, poučne filmčke …


iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred)

Postopek prijave/registracije:
1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava.
2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal
dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke.
Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.
3. Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva.
4. Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši
iZbirki.
Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox.
Tudi založba Mladinska knjiga se je odločila za brezplačen dostop do interaktivnih gradiv:
Od ponedeljka, 16. marca 2020, naprej bodo imeli tudi vsi učenci brezplačen dostop do interaktivnih
gradiv na portalu www.ucimte.com. Za uporabo ne bo potrebna registracija, dostop jim omogoča delo z
interaktivnimi samostojnimi delovnimi zvezki, ki omogočajo preverjanje rešitev.
Brezplačen dostop do interaktivnih nalog za učence in učitelje na www.ucimse.com za utrjevanje znanja.
Veliko uporabnega učnega gradiva je tudi na spletni strani:
https://interaktivne-vaje.si/
Elektronski učbeniki za posamezne predmete tretje triade so dostopni na: https://eucbeniki.sio.si/

