Devetošolci pozdravljeni!
Ta teden je že 4.!, ko bomo delali od doma. Že cel mesec bo minil, kar smo se nazadnje videli!! Gre hitro,
kaj!? Pred vrati so prazniki, ki jih bomo letos prvič praznovali na način, ki ga ne poznamo. Od doma in
doma! Naj bo kljub temu vesel in prazničen, še posebej, ker boste v velikem številu v krogu ožje družine.

Za uvod si lahko pogledaš kratek filmček okrogle obletnice narodne zgodovine: 30 let demokracije v
Sloveniji. Za ponavljanje že obdela učne snovi pa lahko prisluhneš še nekaj informacijam o znanosti, kulturi
in globalizaciji v 20./21. stoletju.

Ponovitev pojmov:
OKTROIRANA USTAVA: vsiljena ustava, izda/vsili jo vladar in je ne izvoli parlament
DIKTATURA: politična ureditev, v kateri ima posameznik/politična stranka neomejeno oblast
UNITARIZEM: enotno vladanje v državi, neupoštevanje razlik med pokrajinami; želja po ustvarjanju
enotnega jugoslovanskega naroda
AVTONOMIJA: samostojno upravljanje določenega ozemlja (npr. Dravske banovine)

Samostojno boš spoznal novi poglavji slovenske zgodovine. Poglavje 5 in 6. Ker nista tako zahtevni kot
politična zgodovina, boš oblikoval in zapisal povzetka za obe snovi. Zapiši ju kot miselni vzorec/po
točkah/v alinejah. Kot se sam najlažje učiš.
Povzetkov mi ne rabiš pošiljati!

GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENSKEGA DELA DRŽAVE
Učbenik str. 66-67, Atlas str. 66-67
Zapis mora vključevati:
Hiter industrijski razvoj: slovenski del, infrastruktura, splošna izobraženost, tuj kapital, jugoslovanski trg,
najpomembnejše industrijske panoge.
Izvoz kmetijskih in uvoz industrijskih izdelkov: Avstrija, kmetijski pridelki in živina, uvoz izdelkov in surovin.
Kmetijstvo preživlja večino prebivalstva: prevladujoče kmetijstvo, izseljevanje -majhna posest,
zadolženost kmetij; izboljšanje stanja.

RAZVOJ SLOVENSKE ZNANOSTI IN KULTURE
učbenik str. 68-69, Atlas str. 68
Zapis mora vključevati:
Šolstvo na Slovenskem: stanje šolstva v Avstriji in Kraljevini SHS, položaj slovenščine, dekleta v gimnazijah,
izboljšanje pouka
Oblikovanje slovenske znanosti: slovenska univerza (100 let!), Akademija znanosti in umetnosti, muzeji,
knjižnice.
Razmah slovenske kulture: državni gledališči, konservatorij, galerije, ustvarjalni razcvet

Muzej novejše zgodovine, Ljubljana

Univerza v Ljubljani

Narodno gledališče -Drama v Ljubljani

Vir: https://museu.ms/collection/object/253815/vesele-velikonocne-praznike?pUnitId=1340, pridobljeno 4. 4. 2020

Vesele in pisane praznike želim!

Renata LH

