Pozdravljeni učenci 9.a razreda
V zadnji uri, ko smo še bili v šoli, smo govorili o začetku druge svetovne vojne v Jugoslaviji.
S pomočjo vprašanj in slikovnega gradiva ponovi to snov. Lista ti ni treba natisniti.
1. Iz katerih držav je prodirala vojska na ozemlje
Jugoslavije?
2.

Katerega leta je prišlo do napada na Jugoslavijo?

3. Slovensko ozemlje so si razkosali štirje okupatorji. Kateri
od okupatorjev na zemljevidu ni označen?

4. Ob imenu okupacijske države zapiši črko slovenskega ozemlja, ki ga je država okupirala
na začetku vojne.
A. Štajerska in Koroška
B. Štajerska, S del Dolenjske Gorenjska, Koroška
C. Večina Prekmurja

______________ Italija

D. Primorska
E. Notranjska, večina Dolenjske, Ljubljana
F. Dolenjska in Ljubljana

_______________ Madžarska
______________ Nemčija
_______________NDH

G. Bregana in okolica
5. Leta 1941 je prišel v Maribor Adolf Hitler.
Kakšno navodilo je dal svojim podrejenim?

6.

Že prvi ukrepi okupatorjev so
pokazali, da so načrtovali uničenje
slovenskega naroda. Eden od ukrepov je
bil tudi izgon Slovencev.

Kateri od okupatorjev je izselil
največ Slovencev?

Zakaj so najprej izseljevali
izobražence in narodno zavedne ljudi?

Fotografija prikazuje, kako mati z
družino zapušča dom. Poskušaj se vživeti v
njihov položaj.

7. Zakaj so Italijani v Ljubljanski pokrajini dopustili slovenski jezik? Ali se je s tem
položaj Primorskih Slovencev kaj spremenil?

Sedaj pa še nekaj nove snovi. Preberi besedilo v učbeniku na strani 103-104. Prepiši nov naslov v zvezek in zapiši
odgovore na vprašanja.

BOJ ZA OSVOBODITEV
Odziv na okupacijo
1. Slovenci ob okupaciji niso bili enotni. Katera dva tabora sta se izoblikovala?
Dopolni podatke v tabeli.
Temeljne točke OF

Londonske točke

Kdo jih je sestavil?
Kakšen program so si zastavili?

Kdo jih je sestavil?
Kakšen program so si zastavili?

2. Odpor je začela OF, nastajati so začele partizanske čete.
Kaj je bilo značilno za partizansko bojevanje?
3. OF je organizirala tudi ilegalne tiskarne. Kaj so tiskali v teh tiskarnah?
4. Kaj je bil »Kričač«?
5. Kakšen je bil odnos zaveznikov do partizanskega gibanja?
6. Kako so ravnali okupatorji, ko se je začel odpor?
7. Zakaj so Italijani Ljubljano obdali z bodeči žico?

