
9. teden 

1. ura: Kako so Slovenci vodili gospodarstvo – pregled rešitev 

2. ura: Kako živeli in ustvarjali Slovenci v času med obema vojnama 

            (Priloga: ZGO 9. a 8. teden – 1. in 2. ura) 

Preveri rešitve nalog 8. tedna. 

1. ura     Kako so Slovenci vodili gospodarstvo 
Zakaj je propadal slovenski kmet 

1. Kakšen je bil gospodarski položaj posameznih delov Jugoslavije? Različen, del države, ki je bil  prej pod Avsto-Ogrsko, je bil 

boj razvit (Slovenija, deli Hrvaške in Bosne ter Vojvodina). 

2. Kakšna je bila razvitost Slovenije? Kateri deli so bili bolj industrijski, kateri bolj kmetijski? Uporabi zemljevid v učbeniku na 

strani 92. Osrednji del, Gorenjska in Štajerska so imeli več industrije, trgovine in javnih služb kot ostali deli. 

3. Pojasni, zakaj je propadal slovenski kmet. Ker so bile kmetije majhne, slabe tehnične opremljenosti, slabe rodovitnosti 

zemlje in zadolževanja. 

4. Kdaj in s katerimi ukrepi se je položaj kmetov nekoliko izboljšal? Konec 30. let zaradi pomoči države (uvajali so boljša 

semena in živilske pasme.) 
 

Slovenska industrija – najbolj razvita v Jugoslaviji 

1. Kaj je Sloveniji omogočalo hitrejši gospodarski razvoj v primerjavi z ostalimi deli Jugoslavije? Dejstvo, da je že imela delno 

razvito industrijo (cementarna, železarne, papirnice …). 

2. Katere so bile najpomembnejše gospodarske panoge v Sloveniji? Tekstilna, lesna, kovinska ind. 

3. Kaj je kljub vsemu oviralo hitrejši gospodarski razvoj? Pomanjkanje kapitala. 

4. Kaj je bilo značilno za trgovino? Bila je dobro razvita, najbolj v okolici ind. središč, na podeželju manjše trgovine z 

mešanim blagom, v mestih specializirane s pestro ponudbo. 
 

Zdravilišča in mala letovišča 

1. Katere oblike turizma so bile najbolj priljubljene? Zdravilišča in mala letovišča. 

2. Navedi najbolj obiskana turistična središča. Npr. Rogaška Slatina, Bled, Kranjska Gora. 

3. Primerjaj pomen turizma v tvojem domačem kraju nekoč in danes. 

 

 

 

2. ura: Vsebino prepiši, naloge reši, posnetki so za ilustracijo – oglej si jih, če želiš. 

 

Kako so živeli Slovenci v času med obema vojnama 

 S čim so se preživljali? 
Kakšno je bilo njihovo delo? 

Kako premožni 
so bili? 

Kaj je sestavljalo 
njihovo življenje poleg 
dela? 

KMETJE 
Polovica 
prebivalcev 

   

DELAVCI 
Tretjina 
prebivalcev 

   

MEŠČANI 
najmanjši delež 
preb. 

   

 

Kaj o delavskem in kmečkem življenju sporočajo fotografije U/95? 

Primerjaj prehrano delavcev in kmetov s svojo prehrano. Kaj si ugotovil? Razmisli, kako je s prehrano danes. 

Spomni se na teme trajnostnega razvoja. 



V času med obema vojnama se je razvijal tudi šport, npr. nogomet in planinarjenje, gimnastika, plavanje, 

kolesarjenje, smučanje, atletika in šah. Mnogi so se priključili športnim društvom. 

 

Telovadno društvo Sokol      Telovadno društvo Orel 

V 20. letih 20. stoletja (v času ko so ZDA doživele zlata 20. leta in gospodarsko krizo, v času, ko je bil 

primorski del slovenskega ozemlja del Italije) je Leon Štukelj v orodni telovadbi osvojil kar tri olimpijske 

medalje, potem pa še dve leta 1936 (v letu, ko se je začela španska državljanska vojna).  

Če želiš gimnastični legendi izvedeti več, si oglej gradivo na priloženih povezavah. 
Intervju: https://www.seniorji.info/video-in-foto-na-danasnji-dan-pred-121-leti-se-je-rodil-leon-stukelj-najuspesnejsi-slovenski-olimpionik-10089546 
Zgodovina po angleško: http://www.gimnasticna-zveza.si/Video/Leon-Stukelj-Induction-video-International-Hall-of-fame.aspx 
 

Zelooo zanimivo: https://www.youtube.com/watch?v=VCemewUSFHc Poskrbite, da boste v njihovi starosti tudi vi v taki formi kot oni.  

Sokoli danes: https://www.youtube.com/watch?v=XGtgdLDCyeY Žal nam tega epidemija trenutno ne dopušča, lahko pa potelovadimo sami (lahko si pomagaš z 

vajami iz knjižice Glavo gor) in tako poskrbimo za boljše počutje. 

Leta 1934 je bila dograjena planiška skakalnica.  
Več o Planici lahko izveš s pomočjo gradiva na naslednjih povezavah. 
Dokumentarno: https://www.youtube.com/watch?v=4LvmiR84ZZc 
Gradnja nordijskega centra: https://www.youtube.com/watch?v=feVL7hASAo8 
 

Razmisli, v katerih športnih panogah so Slovenci uspešni dandanes. Oglej si današnja športna poročila. 
 
 
 

Kako so ustvarjali Slovenci v času med obema vojnama 
 

Slovenci so v času med obema vojnama v kulturi, umetnosti in arhitekturi zelo napredovali. Zelo 
pomembno dejstvo tega časa je, da je slovenščina postala učni jezik, kar pomeni, da so se učenci, dijaki in 
študentje lahko učili v svojem jeziku. 
 

Iz U/97 izpiši ustanove, ki so bile ustanovljene v obdobju med obema vojnama in imajo velik pomen za 
slovenski narod. 
 

Iz U/98 izpiši osebnosti, ki so odločilno prispevale h kulturnemu napredku. 

KNJIŽEVNOST SLIKARSTVO ARHITEKTURA 

 
 
 

  

 

V rubriki Ali veš poišči naslov prvega slovenskega celovečernega filma in ga izpiši. _____________________ 
 
Ta film opisuje posnetek. https://www.rtvslo.si/kultura/film/foto-80-let-prvega-slovenskega-igranega-celovecerca-v-kraljestvu-zlatoroga/265072  
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