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NAVODILA ZA DELO

Lepo pozdravljeni.
Upam, da ste se že navadili samostojnega dela. Prejšnjo uro smo govorili o Dosežkih pariške
mirovne konference, snov ste tudi zapisali. Danes vam posredujem rešitve vaj v delovnem
zvezku:
Konec prve svetovne vojne in njene posledice
1. VOJAKI Bojni plini in zažigalne bombe.
CIVILISTI Številne potopljene ladje, stradanje, porušena mesta.
Zakaj se je zlomila Nemčija (podčrtaj)
2. »1. Ustavitev vseh spopadov na zemlji in v zraku v 6 urah po podpisu premirja. 2.
Takojšnja izpraznitev ter umik iz Francije, Belgije in Alzacije ter Lorene najkasneje v 15
dneh. /…/ 11. Častna kapitulacija in umik nemških čet iz Nemške Vzhodne Afrike.« (Določila
nemškega premirja, podpisanega v Compiegnu v noči z 10. na 11. november 1918)
3. Več možnih odgovorov – odvisno od pojasnila.

Zakaj so posledice vojne pretresle svet
4. a) Nemčija in Rusija.
b) ZDA (ker boji niso potekali na njenem ozemlju) in Italija (v vojno se je vključila
kasneje).
c) Uničenje kmetijskih površin, industrijskih poslopij in trgovskih poti.

Ko ste preverili svoje rešitve ob reševanju vaj na strani 30 ponovite snov prejšnje ure.

Naša današnja tema bo:
NOVA OROŽJA IN TAKTIKE, ŽIVLJENJE V ZALEDJU

Preberite povzetke v delovnem zvezku od strani 18 do 21. Ko boste snov prebrali, jo
zapišite v zvezek.
ZAPIS UČNE SNOVI:

ČIM BOLJ OSLABITI NASPROTNIKA
Nova orožja spremenijo bojevanje:
• močnejše topništvo,
• bojni plini in plinske maske,
• strojnice in tanki,
• letala in cepelini,
• podmornice s torpedi,
• mine …
Novo orožje zahteva novo taktiko, ki jo najprej uporabi Velika Britanija:
• topovsko obstreljevanje nasprotnikovih položajev, nato napad pehote,
• vojna na morju in v zraku.

ŽIVLJENJE V STRELSKIH JARKIH
Jarki povezujejo frontno linijo z zaledjem, kar omogoča komunikacijo in preskrbo vojakov.

ŽIVLJENJE V ZALEDJU
• Totalna vojna – države vse svoje vire namenijo vojni.
• Vojska prevzame popoln nadzor nad gospodarstvom.
• Zaradi pomanjkanja živil izvedejo racionalizacijo živil.
• Oblast zatira protivojno razpoloženje, izvaja cenzuro in propagando.
• Moško delovno silo nadomestijo ženske.

POSLEDICE VOJNE PRETRESEJO SVET

Veliko opustošenje: milijone mrtvih, invalidov, sirot, vdov, razrita polja, uničena pokrajina,
razpadajoča trupla, pomanjkanje moške delovne sile, pomanjkanje, podhranjenost, španska
gripa … 21 milijonov žrtev.

Ponovite snov z ogledom posnetka na naslednji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=7962PFxv3vU

Lepo vas pozdravljam, učiteljica Sabina Rekar

