Pozdravljeni devetošolci!
Sedaj pa smo se že dobro vpeljali in navadili na delo na daljavo, kaj!?! Vsaj upam, ne, VERJAMEM da je
tako!
Predelali smo 4. tematski sklop. Čakata nas še 5. in 6. Če te zgodovina zanima, nekateri ste to s svojimi
zanimivimi vprašanji potrjevali uro za uro
, verjetno že marsikaj veste. Ostali boste izvedeli nekaj
bistvenih podatkov sedaj. Lahko boste o dogajanjih v polpretekli zgodovini povprašali tudi starše.
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Pripravila sem vam vprašanja za ponavljanje in utrjevanje predelane učne snovi, kateremu bo sledilo tudi
ocenjevanje. Nič se bat, časa, da snov utrdite, boste imeli dovolj. Vprašanja sem razdelila po tematskih
sklopih in zahtevnosti: minimalna-nižja znanja, temeljna-sredna znanja in zahtevnejša-višja znanja.
POLITIČNO DOGAJANJE OD DRUGE SVETOVNE VOJNE DO DANES
• ob zemljevidu primerjaj politično karto sveta pred svetovnima vojnama in po koncu hladne vojne
ter pojasni vzroke za spremembe,
• na primeru analiziraj razliko med vojaškim in političnim reševanjem sporov (Trst, Nemčija, Izrael, Koreja,
Vietnam),
• opiši vzroke povezovanja Evrope (NATO pakt, Varšavski pakt, EGS - EU, ..)
• navedi glavne evropske in svetovne integracije (OZN, WTO, IMF, WB ..)
• pojasni, zakaj je industrializacija gibalo razvitega sveta.

GOSPODARSKE SPREMEMBE V 20. IN 21. STOLETJU
• na primerih razloži vpliv in posledice prve svetovne vojne na gospodarstvo (svetovna gospodarska kriza,
oboroževanje..)
• primerjaj konkretne primere kapitalističnega in socialističnega gospodarskega modela (V in Z Nemčija;
ZDA in ZSSR),
• analiziraj gospodarske razmere po drugi svetovni vojni,
• opiši vzroke za gospodarsko povezovanje Evrope in sveta ter navedi oblike gospodarskega
povezovanja,
• razmisli in utemelji, zakaj je socialistični gospodarski model propadel,
• opiši temeljne značilnosti globalizacije ter navedi primere za ponazoritev.

SLOVENCI V PRVEM DELU 20. STOLETJA
• opiši nacionalni položaj Slovencev v Avstro-Ogrski,
• pojasni vzroke in potek nastanka kraljevine Jugoslavije,
• pojasni prizadevanja Slovencev po avtonomiji v kraljevini Jugoslaviji,
• opiši gospodarski in kulturni razvoj Slovencev med obema svetovnima vojnama in navedi
primere za ponazoritev.

Vir za standarde znanja: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucninacrti/obvezni/UN_zgodovina.pdf, pridobljeno 17. 4. 2020

VSE DOBRO ŽELIM! RENATA LH

