Zadnja ocena bo zajemala snov: SLOVENCI V 20. IN 21. STOLETJU (učbenik stran 78).
DRUGI DEL VPRAŠANJ
12. Aprilska vojna v Sloveniji:
- Kdaj se je začela druga svetovna vojna v Jugoslaviji?
- Kateri okupatorji so si med seboj razdelili slovensko ozemlje?
- Povej in na zemljevidu pokaži katere dele slovenskega ozemlja so zasedli posamezni
okupatorji.
- Kako se je imenovalo ozemlje, ki so ga zasedli Italijani?
- Kakšni so bili okupatorjevi načrti za Slovence (raznarodovalna politika)?
13. Odziv na okupacijo:
- Kdaj je bila ustanovljena OF?
- Kaj so zapisali v Temeljnih točkah osvobodilne fronte slovenskega naroda?
- Kakšen je bil partizanski način bojevanja?
14. Spopad med Slovenci:
- Razloži kaj pomeni, da so se eni odločali za oborožen odpor, eni pa za lojalnost do
okupatorja.
- Kakšen je bil namen delovanja vaških straž?
- Kdo so bili domobranci?
15. Nova oblast v Sloveniji in Jugoslaviji:
- Zakaj je bil Zbor odposlancev slovenskega naroda (Kočevje) pomemben?
- Kaj so sklenili na drugem zasedanju AVNOJ-a?
16. Konec vojne:
- Kako so potekali sklepni boji?
- kdaj je bila osvobojena Ljubljana?
- Kdo se ni veselil zmage partizanov?
- Kje je potekala? (zemljevid)
17. Jugoslavija po vojni:
- Kakšne so bile posledice vojne v Sloveniji?
- Od kod je prihajala pomoč?
- Na kakšen način je potekala obnova domovine?
- Jugoslavija je bila federacija. Kaj to pomeni?
- Razloži geslo »bratstvo in enotnost«

18. Politični položaj ob koncu vojne:
- Katera stranka je v državi prevladovala??
- Kako je komunistična partija obračunavala s svojimi nasprotniki?
- Kakšne so bile prve povojne volitve?
19. Meja z Italijo:
- Katera armada je osvobodila Benečijo, Istro, Trst?
- Kaj so fojbe?
- Zakaj so bili zavezniki pri določanju meje z Italijo bolj naklonjeni Italiji?
- Kako so razdelili sporno ozemlje med Italijo in Jugoslavijo (Julijska krajina) (zemljevid)?
- Kaj je STO (Svobodno tržaško ozemlje) (zemljevid)?
- Kdaj so dokončno določili mejo z Italijo?
20. Prva leta po vojni: (obravnavamo naslednjič)
- Kako so oblasti oskrbovale prebivalce z osnovnimi življenjskimi potrebščinami (racionalna
preskrba, obvezen odkup)?
- Kaj so uvedli z agrarno reformo?
- Kaj je bilo sprejeto z zakonom o nacionalizaciji?
- Katero organizacijo so ustanovili z namenom vzgajati mladino ?
21. Življenje v Jugoslaviji: (obravnavamo kasneje)
- Kdo je decembra obiskoval otroke namesto Božička?
- Kateri je bil prvi slovenski mladinski celovečerni film?
- Coca cole nismo poznali. Katera je bila pijača »vaše in naše mladosti?
- Kako se je imenovala koprska glasbena skupina, ki je v 60. letih postala postala
najpopularnejša jugoslovanska rock skupina?
22. Razpad Jugoslavije: (obravnavamo kasneje)
- Zakaj je Jugoslavijo zajela gospodarska kriza?
- Kako je vlada v Beogradu poskušala rešiti krizo?
- Kako je potekala osamosvojitev Slovenije?

