
ZGODOVINA 9 
                                                                                                                                                                      Saša Bec 

Bodite zdravi, ostanite doma                                                                             Ne pozabi, pouk teče dalje 
                                                            sasa.bec@stps-trbovlje.si 

Datum: 31. 3. in 3. 4. 2020 
 
 

Dragi moji devetošolci. Kako ste? Kaj delate? Najbrž si vsi skupaj že močno želimo, da bi se razmere 
umirile in bi se lahko vrnili v ustaljeni ritem. Žal kaže, da se to ne bo zgodilo še kmalu. Ker ste najstarejši 
na šoli, morate pokazati največ odgovornosti v danih razmerah. 
Nihče se mi ni še javil. Napišite mi vsaj, kako ste. Hkrati pa vas opominjam, da pouk teče. Da tako kot 
učitelji skrbimo za zadolžitve, tako morate vi izpeljati svoj del obveznosti. Prosim, vzemite zvezke, rešite 
naloge, poslikajte rešitve in mi jih pošljite na: sasa.bec@stps-trbovlje.si. Konec šolskega leta bo kmalu 
pred vrati, vi pa boste imeli težave, ker se dela niste pravočasno lotili. Za vsa vprašanja sem vam na 
voljo na zgornjem naslovu.  
Bodite zdravi, bodite odgovorni. 
 
Nova tema, nove vsebine. Ker se učiš sam, imaš cel teden časa, da najdeš odgovore. Preberi si snov v 
učbeniku, preglej vprašanja in napiši odgovore (časa imaš torej 2 šolski uri). 

 
GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ SLOVENIJE 

 
1. Propadanje slovenskih kmetov (učb.str. 92): 
a) Katera gospodarska panoga je prevladovala v Dravski banovini? 
b) Kateri deli Kraljevine SHS so bili bolj razviti? 
c) Kakšne so bile kmetije (glede na velikost?)? 
d) kako so kmetje reševali svoj slab položaj? 
 
2. Slovenska industrija (učb.str.93, 94): 
a) Naštej nekaj modernih industrijskih obratov. 
b) Katere vrste industrije so doživele največji razmah? 
c) Naštej nekaj novih tovarn. 
d) V čigavih rokah je bilo največ kapitala? 
e) V čem so se razlikovale trgovine na podeželju in v mestih? 
 
3. Zdravilišča in mala letovišča (učb.str.94): 
a) Kdaj se je začel razvijati turizem? 
b) S čim so privabljali tuje goste? 
c) Kateri gosti so bili najštevilčnejši? 
d) kateri kraji so bili najbolj turistično zanimivi?  
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