
POUK NA DALJAVO: 5.10. – 9.10.2020 

Predmet: ZGODOVINA 

Število ur pouka: 2 

Razred: 9. C 

 

Splošna navodila: 

Spodaj navedeni spletni naslovi naj vam služijo za boljše razumevanje učne snovi, poglabljanje znanja 

o obravnavani učni snovi ter za preverjanje in utrjevanje znanja. Uporabni spletni naslovi so: 

- https://www.irokus.si/ 

- https://www.ucimte.com/ 

- https://www.ucimse.com/ 

- http://radoved.si/vsebine#zgodovina 

- http://egradiva.gis.si/web/guest/domov 

Poleg zgoraj omenjenih dodatnih možnosti naj učenci pri pouku na daljavo uporabljajo zvezke (zapis 

učne snovi) ter samostojne delovne zvezke za zgodovino (prebiranje besedila in reševanje nalog o 

obravnavani tematiki). 

Učenci naj natančno preberejo in upoštevajo navodila za delo (preberi, napiši/prepiši, označi …).  
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NAVODILA ZA DELO 

 

Učna tema: SLOVENCI IN 1. SVETOVNA VOJNA 

Datum: petek, 9.10.2020 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Slovenci in 1. svetovna vojna. 

2. Učenci preberejo besedilo in rešijo naloge v SDZ – 2. del (str. 6 – 7). 

3. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Soška fronta). 

4. Učenci v zvezek napišejo naslov Kraljevina SHS. 

5. Učenci preberejo besedilo in rešijo naloge v SDZ – 2. del (str. 8). 

6. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Dve pomembni izjavi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPIS UČNE SNOVI 

 

SOŠKA FRONTA 

Večina Slovencev pod oblastjo Avstro-Ogrske, zato vstopijo na stran centralnih sil. 

Zaradi hribovitega terena soška fronta ena najzahtevnejših front. 

Potek bojevanja: 

• italijanska vojska ob reki Soči zbrana za prodor proti Ljubljani in Zagrebu, 

• vojaki AO se umaknejo v gorske predele in jih zaustavijo, 

• pozicijsko bojevanje prekine 12 soških bitk (velike izgube, skromen uspeh), 

• 12. soška bitka ali „čudež pri Kobaridu“: 

• začetek 24. 10. 1917, 

• prodor avstrijskih in nemških enot, 

• pehota, topništvo, bojni plini, 

• Italijane potisnejo do reke Piave. 

 

DVE POMEMBNI IZJAVI 

Slovenci nezadovoljni, ker jim AO noče priznati narodne enakopravnosti z Nemci in Madžari. 

Majniška deklaracija: 

• izjava v dunajskem parlamentu maja 1917, 

• predsednik kluba dr. Anton Korošec, 

• zahteva po združitvi Južnih Slovanov v monarhiji v avtonomno enoto, 

• deklaracijsko gibanje – ženske zberejo 200.000 podpisov podpore. 

Krfska deklaracija: 

• podpis deklaracije julija 1917, 

• srbska vlada in predstavniki slovenskih, hrvaških in srbskih politikov v tujini, ki so se 

združili v Jugoslovanski odbor, 

• predvideva skupno državo Južnih Slovanov pod vodstvom srbske dinastije 

Karađorđević. 

 

 


