
SREDA, 22. 4. 2020:  Popuščanje napetosti hladne vojne ter propad komunizma v vzhodnem bloku 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 primerjaš politične razmere v času hladne vojne in po njej, 

 navedeš posledice in oceniš pomen kubanske krize za potek hladne vojne, 

 pojasniš pojem 'popuščanje napetosti' in opišeš znake popuščanja, 

 opišeš okoliščine, ki so povzročile politične spremembe v SZ ter vpliv teh sprememb na hladno 

vojno.   

 opišeš politične razmere v vzhodnem bloku v času po hladni vojni, 

 navedeš in opišeš vzroke za zlom komunizma v vzhodni Evropi, 

 pojasniš posledice zloma komunizma, 

 sklepaš, kakšen pomen je imel padec berlinskega zidu za nemški narod in Evropo, 

 poznaš vzroke za izbruh vojne v Jugoslaviji ter znaš opisati posledice vojne, 

 opišeš razvoj Kitajske v drugi polovici 20. stoletja. 

 

**************************************** 

1. Pozdravljen/a v 6. tednu pouka na daljavo. Najprej vas seznanjam z rezultati kviza v prejšnjem tednu: 

TVOJE IME IN PRIIMEK: Rezultat 

Gregor Vičar 10 / 20 

Lea Štrman 14 / 20 

Ţiga Špendija 6 / 20 

Gašper Volaj 4 / 20 

Patrik ros 4 / 20 

Manja Medved 13 / 20 

Eva Rakuša 12 / 20 

Lea Polanec 19 / 20 

Romano Korosa 10 / 20 

Timotej Zorjan 7 / 20 

Aleš Štrucl 5 / 20 

Timotej 2 17 / 20 

 

Posebej pohvalim Leo Polanec in Timoteja, ki sta dosegla najvišja rezultata. 😊Še vedno pa kviza niste 

rešili: JAN, RENE, TANJA, NIKA! Prosim, da to storite, kviz je še vedno aktiven: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHkE0A1E2aBEF6Ze25wfuNwTWkCb0br41e1ZBiINnlHFfwaQ/v

iewform?usp=sf_link Tukaj ponovno apeliram na to, da se držite navodil, jim sledite po vrsti in se držite 

tudi postavljenih rokov! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHkE0A1E2aBEF6Ze25wfuNwTWkCb0br41e1ZBiINnlHFfwaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHkE0A1E2aBEF6Ze25wfuNwTWkCb0br41e1ZBiINnlHFfwaQ/viewform?usp=sf_link


2. Zadnjič smo spoznavali posledice hladne vojne. Spomni se kriznih žarišč v Evropi in ponovi, kaj se je 

dogajalo na področju Trsta, na Avstrijskem, na Nemškem in v Jugoslaviji. So se posledice hladne vojne čutile 

tudi drugod po svetu? Katere dežele smo omenili? Če ne veš odgovoriti na postavljena vprašanja, se  vrni na 

zapis in posnetek prejšnje snovi in ponovno poglej in preberi. 

3. Kdaj pa misliš, da je napetost hladne vojne začela popuščati? Zakaj? Odgovore na to najdeš v posnetku, ki 

sem ga pripravila zate:  https://www.youtube.com/watch?v=tlUj8WLquYE   Pozorno poslušaj! 

4. V zvezek prepiši naslov in vprašanja. S pomočjo posnetka in besedila v UČB. STR. 59 – 62 pisno odgovori. 

 

Popuščanje napetosti hladne vojne ter propad komunizma v vzhodnem bloku 

 

1. Zakaj pomeni kubanska kriza vrh hladne vojne? 

2. Kateri dejavniki so pripomogli k popuščanju napetosti? 

3. Kako pomembne za konec hladne vojne so bile spremembe v Sovjetski zvezi? 

4. Zakaj je bilo potrebnih 45 let, da se je končala hladna vojna? 

5. Kakšen pomen je imel padec berlinskega zidu za Nemce? 

6. Zakaj je izbruhnila vojna med jugoslovanskimi narodi? 

7. Ali je Kitajska danes še socialistična država? Razloži. 

8. Zakaj so se mnoge države, ko so opustile socializem, znašle v velikih težavah ali 

vojnah? 

9. Izpolni tabelo: 

 Vzhodna Nemčija Jugoslavija Kitajska 

Kdaj je prišlo do 

padca komunizma? 

   

Ali so pred tem 

obstajali kakšni 

poskusi za 

spremembe? 

   

Kaj se je zgodilo z 

državo? 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlUj8WLquYE


* Ameriški predsednik J. F. Kennedy je bil izredno priljubljen predsednik, ki so ga umorili v atentatu. Če bI 

rad/a izvedel/a še kaj o njem, sledi povezavam in si oglej posnetke: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=i67x1I2znlQ  

2. https://www.youtube.com/watch?v=FJ1SuvrPyCo  

3. https://www.youtube.com/watch?v=56wg7-f4hFk  

4. https://www.youtube.com/watch?v=i3-CAFX9XeM  

 

* Če te pa zanima, kako je izgledalo življenje v Vzhodni Nemčiji, pa si lahko ogledaš sledeči posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=WfKy7bkcrOQ  

  

Svoj zapis v zvezku fotografiraj in mi ga najkasneje do petka zvečer pošlji na elektronski 

naslov suza.kosec@gmail.com! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i67x1I2znlQ
https://www.youtube.com/watch?v=FJ1SuvrPyCo
https://www.youtube.com/watch?v=56wg7-f4hFk
https://www.youtube.com/watch?v=i3-CAFX9XeM
https://www.youtube.com/watch?v=WfKy7bkcrOQ
mailto:suza.kosec@gmail.com


PETEK, 24. 4. 2020:  Utrjevanje in priprava na govorni nastop 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 v skladu s kriteriji pripraviš predstavitev izbrane teme za svoje sošolce. 

 

********************************* 

1. Najprej si preberi odgovore na sredina vprašanja. Primerjaj jih s svojimi in svoje zapise po potrebi dopolni 

ali popravi. Če imaš možnost si lahko odgovore natisneš in zalepiš v zvezek. 

Popuščanje napetosti hladne vojne ter propad komunizma v vzhodnem bloku 

 

1. Zakaj pomeni kubanska kriza vrh hladne vojne? 

SZ je na Kubi namestila svoje jedrske rakete, ZDA so to dejanje razglasile za 

nevarnost, ki ogroža svetovni mir in začele svoje čete pripravljati na invazijo na Kubo. 

Vladal je strah, da bo prišlo do 3. svetovne vojne. SZ je nato sporočila, da bo rakete 

umaknila, ZDA pa je odgovorila, da ne bo napadla Kube. Obe velesili sta končno bili 

pripravljeni na pogovore in napetost hladne vojne je začela upadati. 

2. Kateri dejavniki so pripomogli k popuščanju napetosti? 

ZDA in SZ sta se bili pripravljeni pogovarjati o omejitvi jedrskega orožja. Med obema 

predsednikoma se je uvedla »vroča zveza«. Državi sta 1972 podpisali sporazum o 

omejevanju in zamrznitvi raketnih sistemov SALT 1. Leta 1975 pa je 35 evropskih 

držav, ZDA in Kanada podpisalo listino o varnosti in sodelovanju. Zavzeli so se za 

mirno reševanje sporov. Največjo spremembo pa je nato prinesla zamenjava vodstva 

v SZ. 

3. Kako pomembne za konec hladne vojne so bile spremembe v Sovjetski zvezi? 

Spremembe v SZ so v veliki meri doprinesle h koncu hladne vojne. Po Stalinovi smrti 

je tam vladal Nikita Hruščov, ki je začel izvajati spremembe na področju 

gospodarstva, zmanjšal je nasilje nad državljani, izpuščal politične zapornike, dovolil 

določene politične svoboščine... Za njim je 1985 v SZ vladal Mihail Gorbačov, ki pa je 

uvedel svobodo govora, gospodarsko reformo, svobodne volitve in večstrankarski 

sistem. Komunizem je bil odpravljen in o njegovih napakah so lahko javno 

razpravljali. 



4. Zakaj je bilo potrebnih 45 let, da se je končala hladna vojna? 

Izraziš svoje mnenje! Recimo: ZDA je hotela svet za vsako ceno obvarovati pred 

komunizmom. Komunizem pa je začel v SZ počasi propadati, šele takrat, ko so 

nastopili vladarji za Stalinom in postopoma uvajali demokracijo ter se začeli 

pogovarjati z zahodom. Dolgo je trajalo, da sta obe velesili uvidele, da je potrebna 

razorožitev in mirno reševanje konfliktov. 

5. Kakšen pomen je imel padec berlinskega zidu za Nemce? 

Padec berlinskega zidu je pomenil propad komunizma v Vzhodni Nemčiji (NDR), leta 

1990 pa tudi združitev obeh Nemčij v eno državo! 

6. Zakaj je izbruhnila vojna med jugoslovanskimi narodi? 

Jugoslavija je bila država, v kateri je bilo združenih 6 različnih narodov (Srbi, Hrvati, 

Slovenci, Muslimani, Makedonci, Črnogorci). Narode je povezoval voditelj Tito 

(bratstvo in enotnost), ki je 1980 leta umrl. Začela se je gospodarska kriza. Nato je 

Srbija zahtevala vodilno vlogo v Jugoslaviji. Republiki Hrvaška in Slovenija sta se uprli 

in 1991 razglasili neodvisnost. Začel se je razpad Jugoslavije, jugoslovanska vojska je 

obe državi napadla in izbruhnila je vojna. V Sloveniji se je vojna hitro končala, na 

Hrvaškem se je zapletla in bila zelo krvava. 

7. Ali je Kitajska danes še socialistična država? Razloži. 

Socializem je vmesna stopnja razvoja političnega sistema med kapitalizmom in 

komunizmom. Kitajska je po 2. svetovni vojni postala komunistična država. V 80. 

Letih prejšnjega stoletja se je začela odpirati zahodnemu kapitalizmu in država se je 

začela modernizirati . Družba je postajala bolj potrošniška. Ko so pa študentje 

zahtevali tudi politične svoboščine in konec komunistične diktature pa je oblast 

demonstracije zatrla z vojsko in tanki. Komunistična oblast na Kitajskem se ni 

spremenila. Na Kitajskem se je komunizem ohranil, vendar se je gospodarsko odprl 

zahodnemu kapitalizmu. 

8. Zakaj so se mnoge države, ko so opustile socializem, znašle v velikih težavah ali 

vojnah? 

Države, ki jih je prej povezavala sovjetska oblast in komunizem, so po propadu 

komunizma bile revne in gospodarsko nerazvite, prebivalstvo je bilo neizobraženo. 

Marsikje so izbruhnili spori med narodi (npr. v Jugoslaviji), saj je vsak narod zahteval 



samostojnost. Veliko časa je trajalo, da so se te države postavile na noge ter 

vzpostavile trdne demokratične vlade. 

9. Izpolni tabelo: 

 Vzhodna Nemčija Jugoslavija Kitajska 

Kdaj je prišlo do 

padca komunizma? 

1989 1991 / 

Ali so pred tem 

obstajali kakšni 

poskusi za 

spremembe? 

množične 

demonstracije po 

propadu 

komunizma v SZ 

od 1980 (smrt Tita) 

se začnejo kazati 

razlike med narodi, 

delavske stavke 

študetske 

demonstracije  proti 

komunizmu in za 

demokracijo. 

Kaj se je zgodilo z 

državo? 

1990 V in Z Nemčija 

se združita v eno 

Nemčijo  

1991 Hrvaška in 

Slovenija razglasita 

neodvisnost 1991, 

Jugoslavija razpade  

komunistična oblast 

ostane, 

gospodarstvo se 

odpre zahodnemu 

kapitalizmu 

 

 

2. Danes si pozorno preberi informacije in navodila glede ocenjevanja pri zgodovini. Če si vse dobro 

razumel/a mi to napiši v elektronski pošti z naslovom: MOJ GOVORNI NASTOP. Preostali današnji čas za 

zgodovino nameni pripravi svoje predstavitve. 

 

3. Po počitnicah bomo nadaljevali z novo snovjo, svojo predstavitev pa mi v pogled pošlji najkasneje do 

petka, 15. 5. 2020. Tako bo še dovolj časa, da ti jo pregledam in podam kvalitetno povratno informacijo, ti pa 

jo izboljšaš. V sredo, 20. 5. 2020 bomo v živo preverili kako vam gre in dorekli še zadnje napotke pred 

ocenjevanjem govornih nastopov. 27. in 29. maja bo šlo zares! Predstavitve bodo potekale po abecednem 

redu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozdravljeni učenci 9. a! 

Pri ZGODOVINI ste še vsi brez ocen, saj smo s poukom pričeli v drugem polletju. Oceniti 

vas moram vsaj z eno oceno. 

Po tehtnem premisleku in iskanju najboljših možnosti za vas, sem se odločila, da boste 

pripravili govorne nastope.  

Teme za govorne nastope ste si v februarju sami izbrali. Prav tako smo takrat skupaj 

oblikovali kriterije uspešnosti. Priprava govornega nastopa, moje povratne informacije in 

napotki, preverjanje in nato izvedba predstavitev in ocenjevanje bodo tokrat potekali na 

daljavo. Zato sem naše kriterije nekoliko priredila. Prosim, da jih natančno in zbrano 

prebereš. Če imaš kakšno vprašanje, me kontaktiraj. 

Prav tako pa še naprej sproti in odgovorno pošiljaš tedenske dokaze o svojem delu, 

ocena pri zgodovini bo ob koncu zaključena na podlagi ocene govornega nastopa ter 

tvojih dokazov o delu na daljavo. 

 

ČASOVNI RAZPORED: 

 SREDA, 20. 5. 2020: PREVERJANJE (pouk v živo preko ZOOMa, 2 učenca 

bosta predstavila svoj govorni nastop poskusno, ob kriterijih ju bomo 

vrednotili, opozorila bom še na potrebno) 

 SREDA, 27. 5. 2020 in PETEK, 29. 5. 2020: GOVORNI NASTOPI (pouk v živo 

preko ZOOMa, predstavili boste svoje govorne nastope, podali bomo PI in 

ocenila vas bom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVORNI NASTOPI 2019/2020 

ZGODOVINA, 9. A 

 

ŠT. UČENEC TEMA 

1.  

CIGLARIČ JAN 

VLADIMIR ILJIČ LENIN 

(UČB. STR. 18) 

2.  

ČURIN RENE 

KJE SO MEJE GLOBALIZACIJE 

(UČB. STR. 76, 77) 

3.  

KOROŠA ROMANO 

JOSIF V. STALIN 

(UČB. STR. 23) 

4.  

KOZAR TANJA 

BOJ ZA OSVOBODITEV 

(UČB. STR. 103, 104) 

5.  

MEDVED MANJA 

NOVA OBLAST V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI 

(UČB. STR. 110, 111) 

6.  

MIHOLIČ NIKA 

GOSPODARSKE RAZMERE OB ZAČETKU 20. STOLETJU 

(UČB. STR. 69, 70) 

7.  

POLANEC LEA 

ADOLF HITLER  

(UČB. STR. 28) 

8.  

RAKUŠA EVA 

KRALJEVINA SHS 

(UČB. STR. 87, 88, 89) 

9.  

ROS PATRIK 

OROŽJE IN OBOROŽITEV 20. STOLETJA 

(UČB. STR. 153) 

10.  

ŠPENDIJA ŽIGA 

JOSIP BROZ TITO 

(UČB. STR. 56 ) 

11.  

ŠTRMAN LEA 

TERORIZEM 

(UČB. STR. 152) 

12.  

ŠTRUCL ALEŠ 

SLOVENCI V ČASU MED OBEMA VOJNAMA 

(UČB. STR. 95, 96) 

13.  

VIČAR GREGOR 

ŽIVLJENJE SLOVENSKEGA NARODA  MED 2. SVETOVNO VOJNO  

(UČB. STR. 105, 106) 

14.  

VOLAJ GAŠPER 

ROJSTVO NOVE DRŽAVE 

(UČB. STR. 134, 135) 

15.  

ZORJAN TIMOTEJ 

VOJNA ZA SLOVENIJO 

(UČB. STR. 136) 

 



POUK NA DALJAVO 

Kriteriji uspešnosti za govorni nastop pri ZGO: 

22. 4. 2020, 7. A 

 

VSEBINA (3 TOČKE)  :

- PREBEREM SNOV V UČBENIKU, PRIPRAVIM IZPISKE KLJUČNIH INFORMACIJ 

- POBRSKAM PO SPLETU ZA DODATNIMI ZANIMIVIMI INFORMACIJAMI 

- VSEBINO STRNEM IN NA RAZUMLJIV NAČIN PREDSTAVIM 

 

IZDELEK (3 TOČKE): 

- NA STRANI PREZENTACIJE DODAM SLIKOVNO GRADIVO 

- ZAPISUJEM LE KLJUČNE INFORMACIJE (NI POVEDI) 

- NAVEDEM UPORABLJENE VIRE (STRANI V UČB., INTERNETNE POVEZAVE) 

- DRŽIM SE DOGOVORJENEGA TERMINA 

- VKLJUČIM 3 VPRAŠANJA ZA SOŠOLCE (NA KONCU MOJE PREDSTAVITVE) 

 

PREDSTAVITEV (3 TOČKE): 

- GOVORIM RAZLOČNO, TEKOČE IN GLASNO 

- BESEDILA NE BEREM, RAZLAGA JE SAMOSTOJNA IN ZANIMIVA 

- IZBEREM USTREZNI TEMPO GOVORA 

- UPORABLJAM KNJIŽNI JEZIK 

- RAZUMEM SNOV, KI JO PREDSTAVLJAM 

- PRIMERNA DOLŽINA NASTOPA (največ 5 min) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOČKOVNIK 

Točke Ocena 

0 - 1 nezadostno 1 

2 - 3 zadostno 2 

4 - 5 dobro 3 

6 - 7 prav dobro 4 

8 - 9 odlično 5 


