Sreda, 15. 4. 2020
Najprej si oglej rešitve SDZ iz prejšnjega tedna:
SDZ 17 - 22
1. Država Slovencev, Hrvatov in Srbov: Ljubljana, 29. oktober 1918, republika
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev: 1. december 1918, kraljevina, Beograd
2. a) Z rdečo si obkrožil Slovence, Hrvate, Srbe in Črnogorce
b) Z modro - Muslimani, Bošnjaki, Makedonci, Nemci
c) Srbov
3. Vidovdanska ustava je največ moči dajala kralju.
4.

Slovenci vidovdanske ustave niso podpirali – veliko poslancev je glasovalo proti ali
pa se glasovanja protestno niso udeležili.

5. a) Banovine so se imenovale po rekah.
c) Slovenci so imeli to prednost, da so vsi živeli v eni banovini.
8.
a) obdobje parlamentarne
a) obdobje kraljeve
a) kraljevo namestništvo
demokracije
diktature
1934–1941
1921–1929
1929–1934
b) Slovenci zahtevajo
avtonomijo in priznanje
narodnih pravic.

b) Še bolj sta bila
poudarjena centralizem in
unitarizem.

b) Slovenci so lahko sami
odločali o banovinskih
zadevah; avtonomije pa niso
imeli.

9. a) Katoliški tabor: stranka SLS, zavzemal se je za boljši položaj kmetov, zavzemal se je za
avtonomijo Slovencev.
Liberalni tabor: zavzemal se je za centralizem in unitarizem, želel je omejiti vlogo Cerkve v
družbi.
Marksistični (delavski) tabor: zavzemal se je za boljši položaj delavcev.
b) Liberalni in delavski tabor.
c) Ker je bila večina slovenskega prebivalstva kmečkega in so v programu SLS našli veliko
stvari, ki so jim bile všeč in bi izboljšale njihov položaj.
Cilj: Spoznal boš gospodarski razvoj Slovenije med obema vojnama
Naloge:



ponovi svoje znanje o gospodarskem razvoju v naših krajih tako, da rešiš 1. nal. v
SDZ str. 25.
Skušaj razložiti spodnji stavek:
≫Slovenija se je dne 1. decembra 1918 v enem dnevu prelevila iz gospodarsko
zaostale v gospodarsko najrazvitejšo pokrajino.≪




(iz AO, kjer smo bili zaostali smo stopili v Kraljevino SHS in predstavljali
gospodarsko močno državo)
Imeli smo številne moderne industrijske obrate, dobre cestne povezave, primanjkovalo
pa je domačega kapitala – preberi tekst v SDZ/25




Velik udarec našemu gospodarstvu predstavlja svetovna gospodarska kriza 1929-1933
SDZ 26/2 – reši



V zvezek napiši naslov in prepiši, kar je napisano z zeleno:
GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ SLOVENCEV MED OBEMA
VOJNAMA
1) Slovenija, ki je bila v Avsto-Ogrski najmanj razvita, je z vstopom v Kraljevino
SHS postala najrazvitejši del države.
2) Na Slovenskem je bil močno prisoten tuj (nemški, češki) kapital.
3) Imeli smo moderna industrijska podjetja in dobro cestno omrežje.



Ob branju besedila na str. 26 reši 4 nalogo.
4) Položaj kmeta se je poslabšal (majhne kmetije, slabo opremljene, problem
prodaje pridelkov…)

