PETEK, 24. 4. 2020

9. RAZRED

1. šolska ura: ZGODOVINA

Pozdravljeni,
na začetku b vas rad pohvalil, ker mi velika večina redno pošilja zapiske. Nekateri mi še
morate kaj poslati, ampak verjamem, da vsi spremljate snov in delate sproti. Le tako naprej
in upam da se kmalu vidimo v šoli.
Uspešno delo vam želim,
Klemen Turnšek

Navodila za delo:
V zvezek zapiši odgovore na spodnja vprašanja. Odgovore mi pošljite na e-poštni naslov
kturnsek@gmail.com do torka 5. maja.

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE: Slovenci med obema vojnama (učb.
od str. 79 do 98)
1.) Kakšne so bile razmere na Slovenskem ob koncu I. svetovne vojne?
2.) Opiši bojevanje na soški fronti. Zakaj je bila pomembna 12. soška bitka?
3.) Pojasni razliko med krfsko in majniško deklaracijo.
4.) Kakšen je bil pomen Narodnega sveta SHS?
5.) V kakšnih okoliščinah je nastala država SHS in kako dolgo je obstajala?
6.) Pojasni kako in kdaj nastane Kraljevina SHS.
7.) Kdo je bil Rudolf Maister in po čem je najbolj znan?
8.) Kakšen je bil pomen koroškega plebiscita 10.10.1920?
9.) Kdaj je bila podpisana rapalska pogodba in kaj je določila?
10.) Pojasni pomen trianonske pogodbe za zgodovino Prekmurja in Slovencev.
11.) Pojasni s kakšnimi težavami se je spopadala kraljevina SHS ob nastanku.
12.) Kdaj je bila sprejeta vidovdanska ustava in kaj je uzakonila?
13.) Zakaj je bila vidovdanska ustava tudi zelo napredna?
14.) Kateri trije pomembni politični tabori nastanejo na Slovenskem v 19.
stoletju. Katera politična stranka je imela največji vpliv in zakaj?
15.) Zakaj in kdaj pride v Kraljevini Jugoslaviji do diktature?
16.) Opiši glavne značilnosti kraljeve diktature.
17.) Kaj se zgodi v Marseillu leta 1934 in kako se je v času kraljevega
namestništva rešil problem s Hrvati?
18.) Zakaj je Jugoslavija pristopila k trojnemu paktu?
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19.) Katere so bile najpomembnejše gospodarske panoge na Slovenskem
med vojnama?
20.) S kakšnimi težavami so se spopadali Slovenski kmetje med vojnama?
21.) Kateri kraji so bili že pred drugo svetovno vojno turistično razviti?
22.) Kakšno je bilo življenje delavcev med obema vojnama?
23.) Pojasni kako se je razvijal šport med vojnama.
24.) Obdobje med vojnama je bil čas velikega napredka tudi na kulturnem
področju. Katere kulturne ustanove nacionalnega pomena so nastale v tem
času?
25.) Do hitrega razvoja je prišlo tudi na umetniškem področju. Iz vsakega
področja napiši po enega pomembnega umetnika.
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2. šolska ura: ANGLEŠČINA

TJA, 9. razred (Petek, 24. 4. 2020)

Pozdravljeni učenci!
Pa smo že tik pred počitnicami  Počasi se približujemo h koncu 5. enote. V tem
dokumentu prilagam rešitve nalog od prejšnje ure ter navodila za danes.
P. S. Ne pozabite na spise ter predstavitve (tisti, ki jih še niste opravili tekom leta).
Želim vam lepe in sproščene počitnice,
učiteljica Nataša

The last time you read the story in chapter Kids. Today, you're going to continue where you
left off. Follow the steps below:

1. Read the story again and then go to your SB/p. 63 and complete tasks 4 and 5.

2. Now without going any further, think about phrases that we use in our native language,
when we feel worried or anxious. For example: “Kamen se mi je odvalil od srca”, “Počutim
se, kot da imam smok v grlu”…

3. KAHOOT – I have prepared a short Kahoot for you. You’ll see some pictures of different
emotions. Choose the best phrases to describe them.
https://kahoot.it/challenge/04445202?challenge-id=8d112a9e-093f-45a0-8671cae2c620b73a_1587626459168
PIN: 04445202
DUE DATE: Sunday, April 26

Time: noon (12 o’clock)

4. SB/p. 63, task 6.

3. šolska ura: BIOLOGIJA

Naloge vas tudi danes čakajo v spletni učilnici. 
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4. šolska ura: FIZIKA

Še vedno utrjujemo znanje o toploti.
V delovnem zvezku Moja prva fizika 2 reši naloge na straneh 55 in 56. Rešitve boš našel
v spletni učilnici.
Če boš med reševanjem naletel na težave, če ti katera od nalog ne bo razumljiva, mi piši
na e-mail katka.krnc@gmail.com.
Želim ti veliko uspeha pri reševanju!

5. šolska ura: GEOGRAFIJA

Pozdravljeni učenci!
V spletni učilnici te čakajo nova navodila za petek, 24.4.2020.
Lep dan.

