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Predmet: ZGODOVINA
Razred: 9. B
NAVODILA ZA DELO
Lepo pozdravljeni. Prejšnjo uro ste si prebrali poglavje o posledicah vojne, spoznali ste
vzroke za zlom Nemčije, prebrali ste dosežke pariške mirovne konference. Najprej vam
posredujem rešitve 4. naloge na strani 29. Preglejte in dopolnite svoj zapis v delovnem
zvezku.
Rešitev vaje:
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.
Poglavje o pariški mirovni konferenci ponovite tako, da rešite 5. a in 6. nalogo na strani
30.
Rešitve bomo preverili skupaj v četrtek 1. uro na ZOOM sestanku. Povezavo boste prejeli v
sredo na svoj naslov arnesove spletne pošte.
O tej temi v zvezek zapišite naslednji zapis:

Pariška mirovna konferenca (januar 1919)


Sodelujejo predstavniki 32 držav, glavne odločitve sprejmejo predsednik ZDA, ministrski
predsednik Velike Britanije in predsednik Francije. Rusija in države centralnih sil niso
bile povabljene.



Sklenjena je mirovna pogodba z Nemčijo. Nalaga ji plačevanje vojne odškodnine, omejijo
ji obseg vojske in orožja, izgubi ozemlje na V in Z.



Mirovna pogodba z Avstrijo potrdi razpad A-O.



Predsednik ZDA Wilson napiše program 14 točk, v njem tudi o pravici narodov do
samoodločbe.

DRUŠTVO NARODOV
V poglavju Dosežki pariške mirovne konference si prebral, da so si države želele odslej na
miren način reševati probleme. Zato so ustanovile Društvo narodov.
Zapiši točke od a do d in si oglej/preberi spodnjo sliko.

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.

Za konec preberite poglavje Značilnosti prve svetovne vojne na strani 18 in 19 ter rešite
naloge 2, 3 in 4.

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
…).

