NAVODILO za delo na daljavo ZGO 9. RAZRED (nedelja, 22. 3. 2020)
Pozdravljeni.
Upam, da vam dobro gre. Ker smo z različnimi razredi do sedaj s snovjo različno daleč, sem
se odločila, da bomo nadaljevali s snovjo, ki je malo naprej, je pa pomembna za
razumevanje sodobnosti. To so tudi teme, ki jih zajema NPZ, ki ga boste pisali. Sami ste že
videli, katere teme so vam bile še neznane.
Naloge mi še niste vsi oddali, zato vas pozivam, da to storite in delate sproti. To bo tudi
kazalnik, ko bomo morali ob koncu dobiti ocene. Rednim bo manjkalo le še kakšno
vprašanje do lepe ocene. Naloge so dokazila o vašem delu.
Skupaj si želimo, da bi kar se da dobro, zaključili šolanje na OŠ in imeli ustrezno znanje.
Naša, vaša generacija se topogledno piše v zgodovino. Veliko stvari se bo spremenilo in le
z LASTNO DEJAVNOSTJO, boš na koncu utrpel najmanj škode. Tako kot je pri vsakem delu.
Pohvalim vse, ki ste k delu pristopili odgovorno, je pa vsako »goljufanje« v škodo najprej
tebi. (berejo, le tisti, ki vedo o čem govorim). Če so kje tehnične težave, mi prosim javite, da
naredim zaznamek in upoštevam situacijo. Ti bom skušala priti na proti na drug način,
samo vedeti moram. V kontaktu bom tudi z vašimi starši in jih obveščala o vašem
morebitnem nedelu.
 Navodilo do začetka tega tedna je bilo, da se registrirate na Rokus in si naložite eučbenik. Ob tem gradivu bo nekaj filmčkov, ki si jih boste po navodilu tudi ogledali.
Uredite si zadeve.
 Opazila sem tudi, da vam v NPZ snov, ki jo nismo predelali skupaj gre najslabše. Za
temo Turki vam prilagam link oddaje in si jo lahko ogledate.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/121986463. Če kdo želi, naj mi piše, pa
bom dodala še kaj. Lahko pokukate tudi na gradivo za 8. razred in si pogledate še kaj
na različnih povezavah.
O dogajanju v drugi svetovni vojni lahko berete še v:
http://www2.arnes.si/~kberg/stran2.html
Kamikaze: https://www.youtube.com/watch?v=PsI79eO23K0
Hirošima: https://www.youtube.com/watch?v=NF4LQaWJRDg
Bomo pa zadeve predelali še v šoli.
NALOGE MI ODDAJAJTE SPROTI.
VEDNO mi jih pošljite na šolski mejl: Barbara.trdina@os-igroharja.si Pod ZDEVA vpiši tvoje
ime in priimek in razred, ker sodelujem z 172 učenci.
Tako, to je bilo nekaj uvodnih navodil za naše skupno delo na daljavo v tem tednu. Verjetno
se bodo stvari počasi premaknile v spletne učilnice, zato uredite gesla, če tega še nimate.
Obrnite se na go. Šibičevo. Ostanite zdravi in sledite navodilom.

Drugi teden dela na daljavo ZGO v 9. razredu

Obdobje po drugi svetovni vojni – HLADNA VOJNA
Za uvod si preberi članek, ki ti ga prilagam. Tako bo laže razumeti vzroke za nastanek krize, ki ji
rečemo hladna vojna. O tem se lahko pogovorite tudi s svojimi starši, če se kaj od tega spomnijo.
Ali pa telefoniraj starim staršem, če lahko.
https://www.vecer.com/kako-so-veliki-trije-v-jalti-delili-svet-zasedali-trije-odlocala-dva-10129080
Oglej si prispevek https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/516 in preberi besedilo ob njem.

V nadaljevanju preberi v učbeniku str. 52 poglavje NASPROTJE – HLADNA VOJNA in nato še
NATO IN VARŠAVSKI PAKT na str. 52 in 53 zgoraj.

NALOGA odgovori na vprašanja:
1. Kaj pomeni izraz Hladna vojna?
2. Zakaj so se nasprotja med SZ (Sovjetsko zvezo) in ZDA po vojni okrepila?
3. Naštej katere evropske države so spadale v V blok in kakšno družbeno in politično
ureditev so imele.
4. Opiši vpliva ZDA in Sovjetske zveze pri blokovski delitvi.
5. Kako so se države Z Evrope opomogle po drugi svetovni vojni?
6. Zakaj je Sovjetska zveza leta 1949 ustanovila poseben program, imenovan Svet za
vzajemno gospodarsko pomoč ali SEV?
7. Zakaj je bil ustanovljen NATO in kako je na to odgovorila SZ z V državami?
8. Oglej si karikaturo v UČ str. 53 in odgovori kaj pomeni ameriška roka.
9. Preberi citat iz Trumanovega govora na str. 53 in odgovori na vprašanje.
10.Oglej si citat iz Churchillovega govora na str. 52 in pojasni, kaj pomeni izraz »Železna
zavesa«.

Za drugo uro v tednu
Preberi si poglavje Sodelovanje – Organizacija združenih narodov (OZN) na str. 51 in
odgovori na vprašanja:
Kdaj je bil ustanovljena OZN in kaj to pove letnica (pred ali na začetku hladne vojne)?
Kako OZN Izpolnjuje svoje naloge in katere so te naloge. LAHKO NAREDIŠ MISELNI VZOREC.

Vprašanja reši v zvezek, jih poslikaj in mi jih pošlji. Lahko TAKOJ, ko boš
gotov/a. Vsekakor pa do petka. Skušaj slikati dve strani skupaj (če gre). Prosim,
da mi sporočite, koliko časa vam je vzelo delo.
Če kaj ni jasno, mi seveda pišite. Uspešno delo vam želim in ostanite zdravi.
Barbara Trdina

