
Lepo pozdravljeni, devetošolci ! 

Kot sem obljubila, vam pošiljam seznam snovi (vprašanj) za ponavljanje učne snovi.  

Predlagam, da se lotite dela, vsak dan malo, pa bo. 

Zadnja ocena bo zajemala snov: SLOVENCI V 20. IN 21. STOLETJU (učbenik stran 78). 

PRVI DEL VPRAŠANJ (nadaljevanje pa naslednji teden). 

1. Soška fronta: 

 - Kdaj se je začela? 

 - Kje je potekala? (zemljevid) 

 - Zakaj je prišlo do odprtja fronte? 

 - Katere države so sodelovale v bojih? 

 - Od kod vse so bili vojaki? 

 - Kako in kdaj se je fronta končala? 

2. Majniška in krfska deklaracija: 

 - O čem govori majniška deklaracija? 

 - Kdo se je zavzemal za majniško deklaracijo? (predsednik kluba) 

 - Kaj je predvidevala krfska deklaracija? 

3. Država SHS, Kraljevina SHS: 

 - Kdaj je nastala Država SHS? 

 - Katero ozemlje je zavzemala? (zemljevid) 

 - Kakšne težave je imela Država SHS? 

 - Kdaj je nastala Kraljevina SHS? 

 - Katero ozemlje je zavzemala? (zemljevid) 

4. Boj za severno mejo: 

 - Kdo je bil Rudolf Maister? 

 - Kakšne so njegove zasluge? (štajerski del meje) 

 - Kako so določili mejo na Koroškem? 

 - Kaj vse je vplivalo na izid plebiscita? 

5. Boj za zahodno mejo: 

 - Kakšne so bile zahteve Italije (glede meje)? 

 - Kakšne so bile zahteve Kraljevine SHS? 

 - Kdaj je bila meja določena? 



 - Kje je potekala? (zemljevid) 

5. Položaj Slovencev v Kraljevini SHS: 

 - Kaj pomeni, da je bila Kraljevina SHS narodnostno, gospodarsko, versko in kulturno 

raznolika država? 

6. Vidovdanska ustava: 

 - Kdaj je bila sprejeta? 

 - Kaj je ta ustava uzakonila? 

 - Zakaj pravimo, da je bila ta ustava v nekaterih pogledih napredna? 

7. Diktatura kralja Aleksandra: 

 - Zakaj so v kraljevini SHS preklicali ustavo, prepovedali delovanje političnih strank in 

razpustili parlament? 

 -  Katerega leta je bila uvedena šestojanuarska diktatura? 

 - Kako se je država preimenovala? 

 - Kako so državo upravno razdelili? 

8. Kraljevo namestništvo: 

 - Kaj se leta 1934 zgodi v Marseillu? 

 - Zakaj oblast prevzame kraljevo namestništvo (Pavle Karađorđević)? 

 - Kaj se je v državi dogajalo marca 1941? 

9. Slovensko gospodarstvo: 

 - S čim se je ukvarjala večina prebivalstva Dravske banovine? 

 - Naštej nekaj tovarn, ki so delovale na Slovenskem. 

 - Imenuj nekaj znanih zdravilišč in letovišč na Slovenskem. 

 - Imenuj kakšnega pomembnega Slovenca, ki je deloval v tem času (povej tudi, na katerem 

področju je deloval). 

10. Položaj slovenskih manjšin: 

 - Kaj pomeni narodna manjšina (kje so ti Slovenci živeli)? 

 - Na kakšen način so avstrijske in italijanske oblasti izvajale raznarodovalno politiko? 

 - Proti komu se je bojevala ilegalna organizacija TIGR? 

 - Kaj je bil njihov temeljni cilj? 


