So se ti pa prilegle počitnice, kajne!

Tudi meni so se zelooo!

Sedaj pa se bomo vsi skupaj ponovno posvetili spoznavanju nove učne snovi, ponavljanju in utrjevanju,
preverjanju in ocenjevanju. Počasi se približuje zadnja petina šolskega leta! Za vas devetošolce, še posebej
vznemirljiva in pričakovana!
Ustno oceno pridobite s predstavitvijo ali spraševanjem (samo en način). Pisnega ocenjevanja NE bo!
Vaše teme za predstavitev so Slovenci v sodobnosti, atomskem veku – 20. in 21. stoletje. Objavljam tudi
kriterij in navodila.
Prav tako ste že dobili vprašanja po katerih se lahko pripravljate za ustno ocenjevanje. Sledile bodo še
interaktivne naloge preverjanja snovi. Vedno pa mi lahko, če vam kaj ni jasno, pošljete vprašanje na:
renata.lesar@sola.velike-lasce.si.
Če se učiš težje in bi si želel olajšati učenje učne snovi, se lahko pripravljaš samo po minimalnih standardih
znanja. V tem primeru je ustna ocena lahko največ 3 (dobro).
Za razreševanje še kakšne neznanke bomo imeli tudi uro v živo (videokonferenca), ki vam jo bom vnaprej
napovedala.
Z učenci, ki imate učne prilagoditve pa se bomo srečali v šoli, kjer bom dodatno razložila učno snov in
odgovarjala na vprašanja.
Začenjamo z obravnavo predzadnjega, 5. tematskega sklopa. Seznanili se bomo z dogajanjem v času 2.
svetovne vojne na Slovenskih tleh.
V zvezek prepiši/prilepi novo učno snov.

5. SLOVENCI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
RAZBITJE JUGOSLAVIJE IN OKUPACIJA SLOVENIJE
Učbenik str. 72-73, Atlas str. 76
1. Vojaški zlom prve Jugoslavije: 4 okupatorji!
– podpis trojnega pakta 25. 3., državni udar 27. 3. 1941
– 6. 4. 1941 napad na Jugoslavijo (karta!) hiter zlom kraljeve vojske!
– Nemci imajo glavno besedo pri razkosanju Jugoslavije
– Neodvisna država Hrvaška – Ante Pavelić, ustaši (fašistična politika)
2. Nemška okupacija severa Slovenije;
– Gorenjska in Štajerska; Uničenje Slovencev kot naroda! – germanizacija („Vindišarji“) =>
najhujši raznarodovalni ukrepi. Značilnosti?
3. Madžarska okupacija; „Vendi“ -madžarizacija. Značilnosti?
4. Italijanska okupacija
– Ljubljana, Notranjska, Dolenjska = Ljubljanska pokrajina – italijanizacija, milejši ukrepi?

Kapitulacija srbske/kraljeve vojske

Izgon Slovencev

Vojaški duhovnik blagoslavlja kraljevo vojsko

Ljubljana obdana z bodečo žico (Pot ob žici)

Ukradeni otroci: Dokumentarni film Maje Weiss BANDITENKINDER- SLOVENSKEMU NARODU UKRADENI
OTROCI
Vse dobro ti želim! Renata LH

