
Četrtek, 14. 5. 2020, ZGODOVINA 

 

7.b 

NAVODILA ZA PRIDOBITEV OCENE IZ PREDMETA ZGODOVINA  

7. RAZRED 
 

KDO MORA OPRAVITI IN POSLATI NALOGO? 

 

Nalogo morate opraviti vsi, saj do spodaj navedenega datuma pri ZGO ne boste opravljali drugih 
nalog.  
 
Posebno pozorno in natančno se loti dela, če v tem polletju še nimaš ocene, saj bom tvoj  plakat 
ocenila. 
Tudi če že imaš oceno, moraš oddati nalogo. V tem primeru boš dobil/a oceno le, če boš želel/a.  
Za vse pa velja: 
- Če imaš pri delu težave, se obrni name. 
- Če naloge do določenega datuma ne opraviš, oziroma je ne oddaš, prejmeš negativno oceno.  
 
 
KAKO IN DO KDAJ ODDATI NALOGO 
 
Fotografijo izdelanega plakata mi  pošlji na e-naslov bojana.morato@oskosmac.si 
najkasneje do ponedeljka, 25.5.2020  (lahko jo oddaš prej, kasneje pa ne)! 
 
V ponedeljek, 1.6.,  boste učenci 7.a (ob 10. uri) in 7.b (ob 12. uri), ki še niste bili ocenjeni v tem 
polletju, na video srečanju predstavili svoje plakate.  
 

NALOGA: 
 
Pripravi plakat ali zgibanko o poglavju SREDNJI VEK – VZHODNOALPSKI PROSTOR V ZGODNJEM 
SREDNJEM VEKU - KARANTANIJA. 
 
Najprej preberi besedilo in si oglej slikovno gradivo v učbeniku, da se seznaniš z vsebino.  Poleg U 88  
(zemljevid) in U 98-101 uporabiš lahko še nekatere svoje zapiske v zvezku (Slovani), ENCIKLOPEDIJE, 
leksikone, poiščeš podatke na spletu ... 
 
Po vsem videnem in prebranem v učbeniku, na preprost, a slovnično pravilen način in s svojimi 
besedami izdelaj plakat/zgibanko. 



KAKO IZDELATI PLAKAT/ZGIBANKO 
OBLIKA (9 točk) 
Naslov plakata (zgibanke) naj bo dovolj viden, lahko je izviren in čisto tvoj, vendar pa mora biti 
povezan z vsebino plakata…………….........………………………………….. ...……………………….1T 
Plakat (zgibanka) mora biti opremljen/a s podatki: tvoje ime, priimek, razred, šola in datum izdelave; 
ter z navedbo virov, ki si jih uporabil/a pri izdelavi……………………………….......…2T 
Velikost plakata – najmanj A3 (ali risalni list). ……………………………………………………………..1T 
Plakat (zgibanka) ima skice, zemljevide, risbe, slikovno gradivo,  ki je opremljeno s kratkim 
komentarjem. .............................................................................…………………………………...2T 
Besedila naj ne bo preveč; lahko je v obliki ključnih besed in kratkih povedi.  
Zapisno pa mora biti besedno in slovnično pravilno (velike začetnice, pravilno zapisane besede, 
ločila). Uporabiš lahko pisane ali male tiskane črke. Velike tiskane črke uporabiš le za 
naslove………………………………………………………………………………………………………………………….2T 
 
Potrudi se, da bo plakat izdelan čim bolj natančno in tudi na videz lepo (poravnane slike, čitljiv zapis, 
brez pack in prečrtanih besed, lahko uporabiš različne barve …)…………………1T 
 
VSEBINA (9 točk) 
Plakat (zgibanka) naj zajema naslednje, vsebinsko pravilne informacije: 
1. Kje je bila pradomovina Slovanov (U 88 – zemljevid) …..….......................................…..1T 
2. Kam so se naselili naši predniki - Alpski Slovani?  (prostor poselitve)..………………..……..1T 
3. Kdaj so se naselili v Vzhodne Alpe in na današnje slovensko ozemlje (čas)?………………1T 
4. Samova plemenska zveza...........................……….…………………… ……....…………………………1T 
5. Karantanija (npr. središče države, prebivalstvo, vodenje države-obred ustoličevanja)..3T 
6. Širjenje krščanstva ..................................…………………………………………………………………..1T 
7. Karantanija izgubi samostojnost....................................................................................1T 

 
 
OCENJEVANJE 
 
Plakat je izdelan po zgoraj navedenih kriterijih. 
 
Iz plakata je razvidno, da si plakat izdelal/a ti (pisava je tvoj rokopis in podpis). 
 
Meje med ocenami: 
Odl= 16-18  
Pdb=14-15,5 
Db  = 10,5-13,5 
Zd   = 8-10 
 

 
 

 



9.a 

     

Draga devetošolka, dragi devetošolec 

Po zaporednih dneh dejavnosti, boš danes nadaljeval/a s spornavanjem zgodovine Slovencev v 20. stoletju, ko je 
večina Slovencev živela v kraljevini SHS, Primorci pa pod Italijo..  

 

 Današnja učna vsebina je: 

ŽIVLJENJE  NA SLOVENSKEM MED OBEMA VOJNAMA – 
GOSPODARSTVO, ŠPORT, KULTURA IN UMETNOST  
Cilji: 

Učenec: 
►  opiše gospodarski razvoj Slovencev med obema svetovnima vojnama in navede primere v ilustracijo, 
►   opiše kulturni razvoj Slovencev med obema svetovnima vojnama in navede primere 
 
Potrebuješ  
- zvezek 
- učbenik Raziskujem preteklost 9, str. 92 in 95-98 
 
POJMI:  
▪ športno društvo Sokol in Orel 
▪ ljubljanska univerza 
▪ nemi film 
 

UVOD: 

Oglej si spodnji fotografiji. Ali veš, katero zgradbo prikazujeta?  

Gre za znameniti ljubljanski nebotičnik, ki so ga odprli leta 1933. Tedaj je bil s svojimi 70 m 
najvišja stavba v Jugoslaviji in je bil velik gradbeni dosežek takratnega časa.  

 

  
Ljubljanjski nebotičnik med gradnjo. Ljubljanski nebotičnik danes. 



 
Danes boš spoznal/a življenje na Slovenskem med obema vojnama. V tem obdobju je bilo 
območje Slovenije, ki je spadalo v tedanjo državo Kraljevino Jugoslavijo gospodarsko najbolj 
razviti del države. Pa tudi Primorski del, ki je spadal pod Italijo, je doživljal gospodarski razvoj. 
Ker je to obdobje zaznamovala velika svetovna  gospodarska kriza (1929), je ta močno 
prizadela tudi slovenskega kmeta in obrtnika. 

Po drugi strani pa je bil to tudi čas velikega razvoja slovenske industrije in turizma, športa ter 
kulturnega in umetniškega ustvarjanja. 

 

NAVODILA ZA DELO: 

1. Oglej si zemljevid v U 92 ter preberi besedilo na straneh 92 ter 95-98. Natančno si 
oglej slikovno gradivo in preberi besedilo pod slikami. 
 

2. V zvezek napiši naslov: ŽIVLJENJE  NA SLOVENSKEM MED OBEMA VOJNAMA – 
GOSPODARSTVO, ŠPORT, KULTURA IN UMETNOST 
 

3. V zvezek v polnih povedih zapiši odgovore na spodnja vprašanja: 
 
 

1. Kakšen je bil gospodarski položaj posameznih delov Jugoslavije (U 92) ? 

2. Kakšna je bila razvitost Slovenije? Kateri deli so bili bolj industrijski, kateri bolj kmetijski? 

3.  Pojasni, zakaj je propadal slovenski kmet.  

4.  Kdaj in s katerimi ukrepi se je položaj kmetov nekoliko izboljšal?  

5.  Kaj je Sloveniji omogočalo hitrejši gospodarski razvoj v primerjavi z ostalimi deli Jugoslavije?  

6.  Zakaj pravimo, da je medvojno obdobje čas velikega napredka na kulturnem, umetnostnem in 
arhitekturnem področju? Svoj odgovor utemelji s primeri. (U 97-98) 

7. Preberi dva zapisa zgodovinarja Boža Repeta spodaj ter s pomočjo besedila v U 97 odgovori na 
spodnja 3 vprašanja. 

 »Pot do njene ustanovitve ni bila niti samoumevna niti preprosta. "Uspešno se je končala po dolgih 
desetletjih vsenarodnega stremljenja po izobraževanju in uradovanju v slovenskem jeziku. Začetki 
tega prizadevanja časovno sovpadajo s 'pomladjo narodov' in prebujanjem slovenske narodne zavesti 
in samozavedanja," piše v utemeljitvi. 

 Kako so Slovenci dosegli ustanovitev Univerze v Ljubljani?  

 

"Univerza je imela konstitutiven pomen za slovensko znanost in je postopoma združila slovenske 
profesorje, ki so bili prej raztreseni po različnih avstrijskih univerzah," je nadaljeval Repe. "Prepričan 
sem, da je znanje največji potencial Slovenije. Samo znanje nam lahko zagotovi razvoj, ki bo Slovenijo 
postavil ob bok najuspešnejšim.«  



 
 Pojasni, zakaj je ustanovitev ljubljanske univerze pomembna za slovenski narod?  

 
 Koliko univerz je danes na Slovenskem? Poimenuj jih. 

 

 

ZAKLJUČEK: 

Še enkrat preberi svoje odgovore.  

Fotografiraj nalogo in mi jo pošlji na e-naslov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.a 
 

NAVODILA ZA PRIDOBITEV OCENE IZ PREDMETA ZGODOVINA  

8. RAZRED 
 

KDO MORA OPRAVITI IN POSLATI NALOGO? 
 
Nalogo morate opraviti vsi, saj do spodaj navedenega datuma pri ZGO ne boste opravljali drugih 
nalog.  
Posebno pozorno in natančno se loti dela, če v tem polletju še nimaš ocene, saj bom tvoj  plakat 
ocenila. 
Tudi če že imaš oceno, moraš oddati nalogo. V tem primeru boš dobil/a oceno le, če boš želel/a.  
Za vse pa velja: 
- Če imaš pri delu težave, se obrni name. 
- Če naloge do določenega datuma ne opraviš, oziroma je ne oddaš, prejmeš negativno oceno.  
 
 
KAKO IN DO KDAJ ODDATI NALOGO 
 
Fotografijo izdelanega plakata mi  pošlji na e-naslov bojana.morato@oskosmac.si 
najkasneje do torka, 26.5.2020 (lahko jo oddaš prej, kasneje pa ne)! 
 
V četrtek, 28. 5., ob 10. uri,  boste učenci, ki še niste bili ocenjeni v tem polletju, na video srečanju 
predstavili svoje plakate.  
 

NALOGA: 
 
Pripravi plakat ali zgibanko o poglavju TEHNIČNA REVOLUCIJA IN INDUSTRIALIZACIJA V 19. 
STOLETJU; izberi si eno od dveh ožjih vsebin:  
 

A) Industrijski revoluciji v 19. stol. ter širjenje po svetu (U 118-121 ter 124-129)  
ALI 

B) Industrijski revoluciji v 19. stol. ter širjenje na Slovenskem  (U 118-121 ter 130-136) 
 
Najprej preberi besedilo in si oglej slikovno gradivo v učbeniku, da se seznaniš z vsebino.  Poleg 
učbenika lahko uporabiš še ENCIKLOPEDIJE, leksikone, poiščeš podatke na spletu ... 
 
Po vsem videnem in prebranem v učbeniku, na preprost, a slovnično pravilen način in s svojimi 
besedami izdelaj plakat/zgibanko. 
  
KAKO IZDELATI PLAKAT/ZGIBANKO 
OBLIKA (9 točk) 



Naslov plakata (zgibanke) naj bo dovolj viden, lahko je izviren in čisto tvoj, vendar pa mora biti 
povezan z vsebino plakata…………….........………………………………….. ...……………………….1T 
Plakat (zgibanka) mora biti opremljen/a s podatki: tvoje ime, priimek, razred, šola in datum izdelave; 
ter z navedbo virov, ki si jih uporabil/a pri izdelavi……………………………….......…2T 
Velikost plakata – najmanj A3 (ali risalni list). ……………………………………………………………..1T 
Plakat (zgibanka) ima skice, zemljevide, risbe, slikovno gradivo,  ki je opremljeno s kratkim 
komentarjem. .............................................................................…………………………………...2T 
Besedila naj ne bo preveč; lahko je v obliki ključnih besed ali kratkih povedi.  
Zapisno pa mora biti besedno in slovnično pravilno (pravilno uporabljene velike začetnice, pravilno 
zapisane besede, ločila). Uporabiš lahko pisane ali male tiskane črke. Velike tiskane črke uporabiš le 
za naslove …………………………………………………………………………………………….2T 
 
Potrudi se, da bo plakat izdelan čim bolj natančno in tudi na videz lepo (poravnane slike, čitljiv zapis, 
brez pack in prečrtanih besed, lahko uporabiš različne barve …)…………………1T 
 
VSEBINA (9 točk) 
Plakat (zgibanka) naj zajema naslednje, vsebinsko pravilne informacije: 
8. 1. industrijska revolucija (npr. pojem, kdaj, kje, kako se je začela)        ..................…..1T 
9. Posledice 1. industrijske revolucije (npr. prvi stroji, promet) ......... ..………………..……..2T 
10. 2. industrijska revolucija (npr. pojem, kdaj, kje, kako) ................................………………1T 
11. Posledice 2. industrijske revolucije (npr. izumi, razvoj znanosti) ……………...………………2T 
12. Širjenje industrializacije v svetu (npr. imperializem, novosti v gospodarstvu in življenju ljudi) 

oziroma  
na Slovenskem (npr. novosti v gospodarstvu in življenju ljudi) 
................................................................................................................................…….2T 

13. Množične selitve ljudi (npr. vzroki za selitve, od kod so se selili, kam so se selili)……..1T 
 
OCENJEVANJE 
 
Plakat je izdelan po zgoraj navedenih kriterijih. 
 
Iz plakata je razvidno, da si plakat izdelal/a ti (pisava je tvoj rokopis in podpis). 
 
Meje med ocenami: 
Odl= 16-18  
Pdb=14-15,5 
Db  = 10,5-13,5 
Zd   = 8-10 
 

 


