
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: POTEK BOJEVANJA IN ŽIVLJENJE V ZALEDJU 

Datum: ponedeljek, 5.10.2020 

Navodila: 

1. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Društvo narodov). 

2. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Težave novih demokracij). 

3. Učenci v zvezek napišejo naslov Potek bojevanja in življenje v zaledju. 

4. Učenci preberejo besedilo in rešijo naloge v SDZ (str. 18 – 22). 

5. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Čim bolj oslabiti nasprotnika). 

6. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Življenje v strelskih jarkih). 

7. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Življenje v zaledju). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAPIS UČNE SNOVI 

 

DRUŠTVO NARODOV 

a) Ustanovljeno leta 1919. 

b) Sedež v Ženevi. 

c) Reševanje mednarodnih problemov in preprečevanje vojn. 

d) Vse večje države razen ZDA in Rusije. 

 

TEŽAVE NOVIH DEMOKRACIJ 

Velike ozemeljske spremembe – nove države: 

• Finska, Estonija, Latvija, Litva, 

• Poljska, Češkoslovaška, Avstrija, Madžarska, 

• Kraljevina SHS. 

Zaradi političnih in gospodarskih težav marsikje na oblast pridejo avtokratski sistemi – 

fašizem. Porast omogoči tudi nova politika ZDA – politika nevmešavanja ali politika izolacije. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


