
 3. NAVODILO za delo na daljavo ZGO 9. RAZRED 

 

Pozdravljeni. Premaknili smo se na spletne učilnice (uradno 1. 4.), 9. B pa ima uro že v ponedeljek, 

tako da imate to navodilo še na spletni strani. Naloge mi boste oddajali po navodilih. Največkrat 

enkrat na teden razen, če naročim drugače.  

Ključ za spletno učilnico Zgodovina 9 je ZGODLA9 (brez presledka in velike črke) Pri morebitnih 

težavah si pomagajte med seboj. 

V prihodnjih tednih boste dobili tudi teme iz snovi, ki jo boste predelali, naredili ptt in oddali tekst, 

ki naj bi ga poročali ob temi. Več navodil in kriterije za vrednotenje vam bom dala skupaj z nalogo. 

Pa o tem drugič. 

Ta  teden bomo spoznali krizna žarišča, ki so se pojavila v času hladne vojne v Evropi. 

ZNATI BO POTREBNO: 

1. Kako je nastala današnja Avstrija? 

2. Kako se je po vojni oblikovala naša današnja Z meja – tržaško vprašanje? 

3. Kako sta nastali dve Nemčiji in berlinski zid? 

4. Kaj se je dogajalo z Jugoslavijo v tem času hladne vojne? 

Kar nekaj filmčkov, za boljše razumevanje snovi, sem vam dala v spletno učilnico in si jih 

poglejte. 

NALOGA:  Odgovori na zgornja vprašanja.  

NAVODILO ZA ODDAJO: Nalogo oddaj v spletno učilnico pod svoj razred. Najbolje takoj, ko 

naredite nalogo. Sicer pa najkasneje do nedelje: 

Če imaš možnost napiši v Word obliki ali slikaj. Datoteke poimenuj s svojim 

PRIIMKOM_IMENOM. Pomembno je, kako poimenujete datoteko!  

Najprej priimek potem ime in vmes ne sme biti presledka ampak črtica_, ker sicer 

datoteke ne spozna prav. Primer: Trdina_Barbara_3 

Na koncu še za črtico dodaj 3(tretji teden) 

 

V e-učilnico vam bom dodala še filmčke o berlinskem zidu in še kaj. Če kdo od vas najde kaj 

zanimivega, naj mi pošlje al sam podeli z ostalimi. Na Viasat History je veliko filmov o 2. svetovni 

vojni, če koga zanima – le teh si skupaj žal ne bomo mogli ogledati.  


