
POUK NA DALJAVO: 25.1. – 29.1.2021 

Učitelj: Rok Vengar (rok.vengar@guest.arnes.si)  

Predmet: ZGODOVINA 

Število ur pouka: 2 

Razred: 9. A 

 

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: SLOVENSKO GOSPODARSTVO MED VOJNAMA 

Datum: torek, 26.1.2021 

Navodila: 

1. V zvezek napiši naslov: Slovensko gospodarstvo med vojnama. 

2. Učenci si pogledajo posnetek razlage (Slovensko gospodarstvo v Kraljevini SHS): 

https://www.youtube.com/watch?v=YLmFSX5Zs3Y. 

3. Preberi besedilo v SDZ 2. del (str. 25 do 27). 

4. V SDZ 2. del reši 2. nalogo na str. 26. 

5. Prepiši učno snov v zvezek (glej Zapis učne snovi). 
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ZAPIS UČNE SNOVI 

 

V Kraljevini SHS je bila Slovenija najrazvitejši del nove države. 

 

Hitrejši gospodarski razvoj v Sloveniji v primerjavi z Jugoslavijo je bilo omogečen zaradi: 

 

- možnosti dostopa do novih trgov, 

- številni industrijski obrati, ki so že delovali v Avstro-Ogrski, so se razširili in 

modernizirali, 

- trgovina je bila dobro razvita, predvsem v okolici industrijskih središč, 

- dobra mreža cest in železnic ter električna napeljava. 

 

Največji delež v slovenskem gospodarstvu je predstavljalo kmetijstvo. Položaj kmetijstva se 

je po vstopu v Kraljevino SHS poslabšal: 

- majhne kmetije, slabo opremljene, ni dovolj pridelkov za preživetje, 

- težji izvoz v Avstrijo zaradi nove meje, 

- cenejši kmetijski pridelki iz juga države, 

- gospodarska kriza v začetku 30. let. 

Kmetje so množično zapuščali svoje kmetije in iskali delo v mestih ali šli v tujino. 

 

 

 


