
PETEK, 15. 5. 2020  9. RAZRED 

1. šolska ura: ZGODOVINA 

Navodila za delo: 

Preberi snov v učbeniku od strani 103 in 104, prepiši spodnjo tabelsko sliko in v zvezek 
odgovori na vprašanja v učbeniku na strani 104 (ponovi in premisli).  

 

Uspešno delo in lep pozdrav, 

Klemen Turnšek 

 

Osvobodilna vojna (učb. str. 103 in 104) 

 
a) Odporništvo v Jugoslaviji 

 
- Zahodne države niso priznavale razkosanja Jugoslavije. 
- Uradni predstavnik Jugoslavije še vedno kralj Peter II Karađorđević (v 

izgnanstvu v Veliki Britaniji). 
- Oblikujeta se dve uporniški skupini: 

Četniško gibanje (organiziral Draža Mihajlović v imenu kralja) 
Partizansko gibanje (organiziral Josip Broz – Tito pod vodstvom 
Komunistične partije)  

- Že leta 1941 pride do spopadov med obema skupinama. 
 

b) Osvobodilna fronta (OF) slovenskega naroda 
 

- Ustanovljena 26.4.1941,  
- Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo pozivala k oboroženem odporu. 
- Najpomembnejša cilja OF sta bila: oborožen boj proti okupatorju in 

prevzem oblasti po vojni. 
 
 
 
 
 
 

c) Partizani in odpor na okupiranem ozemlju 
 

- Gverilski način bojevanja (napadi iz zasede in diverzantske akcije 
- Spomladi 1942 partizani izbojevali prvo večje osvobojeno ozemlje (od Kolpe 

do predmestja Ljubljane). 
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- Italijanski okupator v veliki ofenzivi jeseni 1942 večino tega ozemlja ponovno 
zasede. 

- Obstajala tudi neoborožena oblika odpora (oddajanje ilegalnega radia 
Kričač, ilegalni časopisi, letaki ipd.) 

- Zaradi širitve odporniškega gibanja na Slovenskem, se stopnjuje okupatorjevo 
nasilje nad civilnim prebivalstvom.   

 

d) Vloga komunistične partije v OF 
 

- Komunistična partija Slovenije (KPS) imela najpomembnejšo vlogo v 
Osvobodilni fronti. Njen voditelj je bil Edvard Kardelj. 

- Poleg napadov na okupatorske enote je organizirala tudi atentate na 
pomembne Slovence. 

Med žrtvami atentatov so bili tudi tisti, ki so samo nasprotovali OF in njeni politiki. 

 

2. šolska ura: ANGLEŠČINA 

Pozdravljeni učenci! 

Kot smo dogovorjeni, se boste pred obravnavno nove snovi sedaj bolj osredotočili na priprave 
vaših predstavitev. Nekaj sem jih prejela in podala povratne informacije s popravki, nekateri 
ste predstavitve imeli že v šoli, veliko pa vas le-teh ni poslalo v pregled.  

Predstavitve, poslane jutri do 12.00 ure še sprejmem, potem pa več ne. 

Za dodatne vaje in utrjevanje rešujete vaje v DZ/str. 44-53 (tisti, ki imate še veliko dela s 
predstavitvami, lahko te vaje rešujete kasneje). 

 

3. šolska ura: BIOLOGIJA 

Pozdravljeni. 

Danes nadaljujete z nalogami, ki ste jih prejeli že včeraj.  

Želim vam lep dan. 

 

4. šolska ura:  FIZIKA 

Danes utrjujemo znanje o notranji energiji in delu. 

V delovnem zvezku reši naloge na strani 60. Rešitve boš našel v spletni učilnici. 
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5. šolska ura: GEOGRAFIJA 

POVRŠJE DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN – KRAŠKI POJAVI 

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN 

UČB. STR. 88 – 91 IN I UČBENIK GEOGRAFIJA 9 (STR. 185 – 189) 

 

Pri delu si pomagaj tudi z i-učbenikom na spletni povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index4.html od 185 do 189 strani. Nalogo slikaj in objavi do 
srede, 19.5.2020 

1. Pri nas se kraške oblike pojavljajo na Krasu in drugih pokrajinah dinarskega sveta. Kraški 
pojavi nastanejo zaradi  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2. Kraške pojave delimo na _______________________ in _______________________ 
 

3. Za vsako skupino kraških pojavov naštej značilne oblike in jih opiši. 
 

POVRŠINSKI KRAŠKI POJAVI PODZEMELJSKI KRAŠKI POJAVI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
4. Kaj je ponikalnica in katera je pri nas najbolj znana? 

 
 
 

5. Zakaj so kraške reke veliko bolj ranljive kot pa reke v drugih delih Slovenije? 
 
 
 

6. Za utrjevanje delitve površja Dinarskokraških pokrajin reši vajo v i-učbeniku na str. 190 na 
spletni povezavi https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index9.html 
 

  

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index4.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index9.html
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7. Opiši značilnosti poselitve in gospodarstva Dinarskokraških pokrajin tako, da dopolniš 

tabelo. 
 
 VISOKE DINARSKOKRAŠKE 

POKRAJINE 
NIZKE DINARSKOKRAŠKE 
POKRAJINE 

PREVLADUJOČE 
GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI 

  

ZNAČILNOSTI 
POSELITVE IN 
VEČJA MESTA 

  

 

Za utrjevanje znanja vam pošiljam še navodila za dostop do interaktivnih vaj.  

Pojdi na spletno povezavo https://interaktivne-vaje.si/ in na zaslonu izberi zavihek Geografija, 
družba.  

 

 

Naslednji korak je, da odpreš zavihek Slovenija, kjer te čakajo interaktivne vaje o Sloveniji.  

Uspešno delo. 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/

